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ปี พ.ศ.2562 
ค าปรารภ 

โครงการทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ด าเนินการตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2562 ด าเนินงานในแหล่งปลูกมังคุดและเงาะที่ส าคัญของภาคตะวันออก โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการกระจายผลผลิตและราคามังคุดและเงาะซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออก เนื่องจากมังคุดและเงาะมีการออกดอกติดผลหลายรุ่น โดยผลผลิตต้นฤดู (รุ่นแรก) มีปริมาณ
น้อย ท าให้ผลผลิตมีราคาสูงในช่วงต้นฤดูและมีราคาตกต่ าในช่วงกลางและปลายฤดู หากสามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตต้นฤดูได้ จะท าให้การกระจายผลผลิตในช่วงต้นฤดูเพ่ิมขึ้นเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ยกระดับผลผลิต
และรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้สูงขึ้นได้ ซึ่งแม้ว่าผลของการทดสอบจะยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีอาจมีผลต่อการชักน าให้ออกดอก ท าให้ยากต่อการก าหนดระยะเวลาการออกดอกตามไป
ด้วย แต่เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรด้านการเตรียมความสมบูรณ์ของต้นช่วยให้ไม้ผลดังกล่าวมีดอกใน
ปริมาณมากซึ่งส่งผลถึงปริมาณผลผลิตด้วย เมื่อมีการจัดการหลังติดผลที่ถูกต้องร่วมด้วยยังช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพซึ่งส่งผลถึงราคาได้แม้จะออกในฤดูปกติก็ตาม แต่คณะผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบการจัดการสวนของเกษตรกรและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือปรับตัวส าหรับการผลิตไม้ผลเมื่อ
สภาพอากาศไม่เหมาะสมได้ เกษตรกรผู้สนใจและนักวิชาการสามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปทดสอบ ประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เหมาะสมดียิ่งขึ้นได ้
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรในต าบลตรอกนองและต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
และ ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลงมังคุดและเงาะ
ส าหรับการวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการด้านวิชาการของส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6 ที่ได้ติดตามงานและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ยิ่งระหว่างด าเนินการ  และขอขอบคุณพ่ีน้อง
นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีและส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ทีร่่วมด าเนินงานวิจัยและอ านวยความสะดวกด้วยดีตลอดการปฏิบัติงาน 

 
 

กมลภัทร ศิริพงษ์ 
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ผู้วิจัย 

กมลภัทร ศิริพงษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
สุชาดา ศรีบุญเรือง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
อรุณี แท่งทอง สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
เครือวัลย์ ดาวงษ์ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
อุมาพร รักษาพราหมณ์ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ชมภู จันที สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
อรวินทินี ชูศรี สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
อรุณี วัฒนวรรณ สังกัด กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 
ชูชาติ วัฒนวรรณ สังกัด กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ 

แปรรูปผลิตผลเกษตร 
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บทน า 

มังคุดและเงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปี 2556 มังคุดมีพ้ืนที่ปลูก 457,952 ไร่ 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต 409,052 ไร่ ผลผลิตรวม 278,919 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดจันทบุรี 
มีพ้ืนที่ปลูก 137,259 ไร่ ตราด 38,302 ไร่ และ ระยอง 30,201 ไร่ ส่วนเงาะมีพ้ืนที่ปลูก 314,647 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล
ผลิต 299,465 ไร่ ผลผลิตรวม 315,843 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่
ปลูก 89,571 ไร่ ตราด 53,074 ไร่ และ ระยอง 10,235 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

มังคุดเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารค่อนข้างลึก ประมาณ 90-120 เซนติเมตรจากผิวดิน ดังนั้นจึง
ต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนาน ตามปกติมังคุดจะออกดอกหลังจากกระทบแล้งประมาณ 21-30 วัน 
ถ้าปล่อยให้ออกตามธรรมชาติจะพบว่ามังคุดจากภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะออกดอกในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
และให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ส่วนภาคใต้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 
มังคุดที่ปลูกในภาคตะวันออกจะออกดอกและเก็บผลได้ก่อนมังคุดที่ปลูกในภาคใต้ประมาณ 1-2 เดือน โดยมี
ผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 4-5 รุ่น มังคุดต้นฤดูจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม
ประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ท าให้มังคุดต้นฤดูมีราคาสูงกว่ามังคุดกลางฤดู 3-6 เท่า 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) หากเกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณมังคุดต้นฤดูได้ จะสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรเพ่ิมขึ้น ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการผลิตมังคุดต้นฤดูคือ ความสมบูรณ์ของต้น ความพร้อมของตายอด และ
การกระตุ้นน้ าที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการสวนอย่างมีระบบและแบบแผนที่ชัดเจน หากจัดการได้
ดีมังคุดก็จะออกดอกได้ในระยะท่ีต้องการ 

เงาะเป็นไม้ผลเมืองร้อน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ าฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตร/ปี มีการกระจายตัวของฝนสม่ าเสมอ สภาพพ้ืนที่มีความชื้นสูง 75 -85% แต่
ต้องการสภาพแห้งแล้งก่อนออกดอกติดต่อกัน 21-30 วัน สภาพดินควรเป็นดินร่วนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
มีการระบายน้ าดี ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนเริ่มให้ผลผลิตมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เงาะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
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ตั้งแต่ออกดอกจนผลแก่ใช้เวลาประมาณ 130-160 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) จากการทดสอบและขยายผล
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ พบว่ากรรมวิธีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การชักน าการออกดอก การช่วยผสมเกสร
เพ่ือส่งเสริมการติดผล การจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผล และการป้องกันก าจัดศัตรูเงาะ สามารถ
เพ่ิมปริมาณผลผลิต 12.7 เปอร์เซ็นต์ (จรีรัตน์ และคณะ, 2556) ปัญหาการผลิตเงาะส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการผลิต
ของเกษตรกรไม่เหมาะสม ท าให้ประสิทธิภาพต่ า ทั้งด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนต้นทุน
การผลิตสูง ท าให้เนื้อที่ปลูกลดลงจาก 547 ,585 ไร่ ในปี 2546 เป็น 335,695 ไร่ ในปี 2555 (พ้ืนที่ปลูกลดลง 
39%) เป็นผลมาจากปัญหาด้านราคาและแรงงานเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 3-4 รุ่น มังคุด
ต้นฤดูจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด ท าให้เงาะต้นฤดูมีราคาสูงกว่าเงาะกลางฤดู 2-4 เท่า (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) หาก
เกษตรกรท าการผลิตเงาะต้นฤดู จะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ราคา มีคุณภาพ และ
คุ้มค่าการลงทุน ทั้งยังลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว 

 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 

การทดสอบและพัฒนาการผลิตไม้ผลต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุด
และเงาะต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก ด าเนินงานในพื้นที่ปลูกมังคุดและเงาะของจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2562 มี 2 กิจกรรม คือ 1) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 1.1) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก และ 1.2) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก และ 2) ทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 2.1) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
เงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก และ 2.2) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดและเงาะต้นฤดูจากการสัมภาษณ์ พบว่า การผลิตมังคุดต้นฤดู
ของเกษตรกรต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการ
ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมต้นส าหรับออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก ส่วนในต าบล
ห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด สอดคล้องในด้านการตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การ
จัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมต้นส าหรับออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก การผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกร
ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการตัดแต่งกิ่ง การ
ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ส่วนในต าบลห้วงน้ า
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ขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด สอดคล้องในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออก
ดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูปี 
2559/2560-2561/2562 พบว่า มังคุดในจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนใหญ่ยังให้ผลผลิตในฤดูกาลปกติ ทั้ง 2 
กรรมวิธีมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกไม่แตกต่างกัน แต่กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพดี ท า
ให้มีรายได้และผลตอบแทนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร แม้จะใช้ต้นทุนสูงกว่าแต่ยังมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ใน
จังหวัดจันทบุรีพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 1,299, 513 และ 1,080 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 
31,944, 39,721 และ 38,633 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า BCR 2.5, 4.6 และ 3.2 ตามล าดับ ในจังหวัดตราดพบว่า 
มังคุดมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันในบางรุ่น กรรมวิธีเกษตรกรมีแนวโน้มออกดอกมากกว่ากรรมวิธีแนะน าแต่
ผลผลิตมีคุณภาพด้อยกว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 549, 568 และ 655 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 
26,552, 26,845 และ 23,103 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า BCR 6.6, 5.2 และ 5.8 ตามล าดับ ผลการทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูปี 2559/2560-2561/2562 พบว่า เงาะในจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนใหญ่
ยังให้ผลผลิตในฤดูกาลปกติ แต่เงาะมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกัน โดยกรรมวิธีแนะน ามีการออกดอกและให้
ผลผลิตคุณภาพดีในปริมาณมาก ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนมาก จากการใช้ต้นทุนต่ าจึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรด้วย ในจังหวัดจันทบุรีพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 2,898, 2,884 และ 2,825 
กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 34,845, 33,608 และ 88,840 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า BCR 2.9, 1.7 และ 
4.1 ตามล าดับ ในจังหวัดตราดพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 2,474, 2,723 และ 2,925 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ 
ผลตอบแทน 55,240, 66,425 และ 73,565 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า BCR 2.9, 3.3 และ 3.6 ตามล าดับ 

 

 

 

Abstract 

Test and development on early season fruit crop production in the east region to 
test the technology of early season production in mangosteen and rambutan in the eastern 
region, which conducted at mangosteen and rambutan orchard areas of Chanthaburi and Trat 
provinces during October 2015-September 2019. There were 2 titles, 1) test and development 
on early season of mangosteen production technology in the east region divided into 2 
experiments, 1.1) study on early season of mangosteen production technology of farmers in the 
east region and 1.2) test and development on early season of mangosteen production 
technology in the east region and 2) test and development on early season of rambutan 
production technology in the east region divided into 2 experiments, 2.1) study on early season 
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of rambutan production technology of farmers in the east region and 1.2) test and 
development on early season of rambutan production technology in the east region. The result 
of study on early season of mangosteen and rambutan production technology by interviews 
showed that the early season of mangosteen production of farmers in Trok Nong sub-district, 
Khlung district, Chanthaburi province in line with the recommend of the Department of 
Agriculture on fertilizing, fertilizer management for flowering and water management to induce 
flowering, in Huang Nam Khao and Ao Yai sub-district, Muang district, Trat province, in line with 
pruning, fertilizing, fertilizer management for flowering and water management to induce 
flowering. The early season of rambutan production of farmers in Kwian Hak sub-district, Khlung 
district, Chanthaburi province in line with the recommend of the Department of Agriculture on 
pruning, fertilizing, water management to induce flowering and pollination to promote fruiting, 
in Huang Nam Khao and Ao Yai sub-district, in line with fertilizing, water management to induce 
flowering and pollination to promote fruiting. Results of test and development on early season 
of mangosteen production technology in 2016/2017-2018/2019 showed that the most 
mangosteen in Chanthaburi and Trat provinces still yield in normal season. In both methods, 
the percentage of flowering tends is not different but the recommended methods gave more 
good quality yield, resulting more incomes and benefits than farmer’s methods. Although using 
a higher production cost but still worth the investment. In Chanthaburi, found that the 
recommended method had yield with 1,299, 513 and 1,080 kg/rai, respectively, benefits were 
31,944, 39,721 and 38,633 baht/rai, respectively and BCR were 2.5, 4.6 and 3.2, respectively. In 
Trat, found that mangosteen had a different percentage of flowering in some generations. The 
farmer's methods had more flowering tends than the recommended methods but the yield 
were inferior in quality. The recommended methods had yield with 549, 568 and 655 kg/rai, 
respectively, benefits were 26,552, 26,845 and 23,103 baht/rai, respectively and BCR were 6.6, 
5.2 and 5.8, respectively. Results of test and development on early season of rambutan 
production technology in 2016/2017-2018/2019 showed that the most rambutan in Chanthaburi 
and Trat provinces still yield in normal season. But rambutan had different percentage of 
flowering. The recommended methods gave more good quality yield, resulting more incomes 
and benefits. Due to the low production cost, they had worth the investment than the farmer's 
methods. In Chanthaburi, found that the recommended methods had yield with 2,898, 2,884 
and 2,825 kg/rai, respectively, benefits were 34,845, 33,608 and 88,840 baht/rai, respectively and 
BCR were 2.9, 1.7 and 4.1, respectively. In Trat, found that the recommended methods had 
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yield with 2,474, 2,723 and 2,925 kg/rai, respectively, benefits were 55,240, 66,425 and 73,565 
baht/rai, respectively and BCR were 2.9, 3.3 and 3.6, respectively. 
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1. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก 
Test and Development on Early Season of Mangosteen Production Technology in the East Region 
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ชมภู จันท ี อรวินทินี ชูศรี  อรุณี วัฒนวรรณ  ชูชาติ วัฒนวรรณ  
Kamonpat Siripong  Suchada Sreeboonraung  Arunee Tangthong  Krueawan Davong  Umaporn Ruksapram  
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ค าส าคัญ : มังคุด, การออกดอก, ปริมาณผลผลิต, คุณภาพผลผลิต, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้, เนื้อแก้ว, ยาง
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Key Words : Mangosteen, Flowering, Yield quantity, Yield quality, Total soluble solids (TSS), 
Gamboges, Transparent flesh disorders, Production Cost, Income, Benefit, Benefit Cost Ratio (BCR) 

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก เพ่ือทดสอบเทคโนโลยี
การผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ด าเนินงานในพื้นที่ปลูกมังคุดของจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2562 แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 1) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก และ 2) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก ผลการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูจากการสัมภาษณ์ พบว่า การผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรต าบลตรอกนอง อ าเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียม
ต้นส าหรับออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก ส่วนในต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด สอดคล้องในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมต้นส าหรับออกดอก และ
การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก การผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้
ออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ส่วนในต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด สอดคล้องในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือ
ส่งเสริมการติดผล ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูปี 2559/2560-2561/2562 พบว่า มังคุด
ในจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนใหญ่ยังให้ผลผลิตในฤดูกาลปกติ ทั้ง 2 กรรมวิธีมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์การออกดอก
ไม่แตกต่างกัน แต่กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพดี ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร แม้จะใช้ต้นทุนสูงกว่าแต่ยังมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ในจังหวัดจันทบุรีพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 
1,299, 513 และ 1,080 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 31,944, 39,721 และ 38,633 บาท/ไร่ ตามล าดับ และ
ค่า BCR 2.5, 4.6 และ 3.2 ตามล าดับ ในจังหวัดตราดพบว่า มังคุดมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันในบางรุ่น 
กรรมวิธีเกษตรกรมีแนวโน้มออกดอกมากกว่ากรรมวิธีแนะน าแต่ผลผลิตมีคุณภาพด้อยกว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 
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549, 568 และ 655 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 26,552, 26,845 และ 23,103 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า 
BCR 6.6, 5.2 และ 5.8 ตามล าดับ 

Abstract 

Test and development on early season of mangosteen production technology in 
the east region to test the technology of early season production in mangosteen in the eastern 
region, which conducted at mangosteen orchard areas of Chanthaburi and Trat provinces during 
October 2015-September 2019. Divided into 2 experiments, 1) study on early season of 
mangosteen production technology of farmers in the east region and 2) test and development 
on early season of mangosteen production technology in the east region. The result of study on 
early season of mangosteen production technology by interviews showed that the early season 
of mangosteen production of farmers in Trok Nong sub-district, Khlung district, Chanthaburi 
province in line with the recommend of the Department of Agriculture on fertilizing, fertilizer 
management for flowering and water management to induce flowering, in Huang Nam Khao and 
Ao Yai sub-district, Muang district, Trat province, in line with pruning, fertilizing, fertilizer 
management for flowering and water management to induce flowering. The early season of 
rambutan production of farmers in Kwian Hak sub-district, Khlung district, Chanthaburi province 
in line with the recommend of the Department of Agriculture on pruning, fertilizing, water 
management to induce flowering and pollination to promote fruiting, in Huang Nam Khao and 
Ao Yai sub-district, in line with fertilizing, water management to induce flowering and pollination 
to promote fruiting. Results of test and development on early season of mangosteen 
production technology in 2016/2017-2018/2019 showed that the most mangosteen in 
Chanthaburi and Trat provinces still yield in normal season. In both methods, the percentage of 
flowering tends is not different but the recommended methods gave more good quality yield, 
resulting more incomes and benefits than farmer’s methods. Although using a higher production 
cost but still worth the investment. In Chanthaburi, found that the recommended method had 
yield with 1,299, 513 and 1,080 kg/rai, respectively, benefits were 31,944, 39,721 and 38,633 
baht/rai, respectively and BCR were 2.5, 4.6 and 3.2, respectively. In Trat, found that 
mangosteen had a different percentage of flowering in some generations. The farmer's methods 
had more flowering tends than the recommended methods but the yield were inferior in 
quality. The recommended methods had yield with 549, 568 and 655 kg/rai, respectively, 
benefits were 26,552, 26,845 and 23,103 baht/rai, respectively and BCR were 6.6, 5.2 and 5.8, 
respectively. 
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บทน า 

มังคุด เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปี 2556 มีพ้ืนที่ปลูก 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 านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เป็นไม้ผลที่มีระบบ
รากหาอาหารค่อนข้างลึกประมาณ 90-120 เซนติเมตร จากผิวดิน ดังนั้นจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอก
ค่อนข้างนาน ตามปกติมังคุดจะออกดอกหลังจากกระทบแล้งประมาณ 21-30 วัน ถ้าปล่อยให้ออกตามธรรมชาติ
พบว่ามังคุดจากภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะออกดอกในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ส่วนภาคใต้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน มังคุดที่ปลูกในภาคตะวันออกจะออก
ดอกและเก็บผลได้ก่อนมังคุดที่ปลูกในภาคใต้ประมาณ 1-2 เดือน โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 4-5 
รุ่น มังคุดต้นฤดูจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด ท าให้มังคุดต้นฤดูมีราคาสูงกว่ามังคุดกลางฤดู 3-6 เท่า (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี , 2558) หาก
เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณมังคุดต้นฤดูได้ จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการผลิต
มังคุดต้นฤดูคือ ความสมบูรณ์ของต้น ความพร้อมของตายอด และการกระตุ้นน้ าที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการสวนอย่างมีระบบและแบบแผนที่ชัดเจน หากจัดการได้ดีมังคุดก็จะออกดอกได้ในระยะที่ต้องการ 

การเตรียมสภาพต้นให้พร้อมส าหรับการออกดอกเป็นหัวใจส าคัญของการเพ่ิมผลผลิตมังคุด หาก
เตรียมไม่ดีพออาจประสบปัญหาการออกดอกไม่สม่ าเสมอ (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2539) ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับ
การออกดอกของมังคุดประกอบด้วย 

1. สภาพความสมบูรณ์ของต้น โดยมีปริมาณใบหนาแน่นสมดุลกับโครงสร้าง ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน 
และพร้อมจะได้รับการกระตุ้นการออกดอก ดังนั้นเมื่อมังคุดมีการแตกใบอ่อนจะต้องมีการจัดการรักษาใบอ่อนชุด
นั้นให้อยู่ในสภาพดีร่วมกับการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม 

2. อายุของตายอดที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการออกดอก ควรมีอายุ 9-15 สัปดาห์ หากอายุยอด
น้อยกว่า 9 สัปดาห์ จะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น และถ้าอายุยอดมากกว่า 15 สัปดาห์ จะท าให้แตกเป็นใบอ่อน
แทนช่อดอก โดยเฉพาะถ้าระหว่างการกระตุ้นให้ออกดอกมีฝนตกมากกว่า 20 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงต้องควบคุมการ
แตกใบอ่อนเพ่ือให้มีอายุยอดที่เหมาะสมส าหรับออกดอกในระยะเวลาที่ต้องการโดยการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุง
ต้นหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือท าให้มังคุดแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาคม-กันยายน หลังการแตกใบอ่อนควรดูแลฉีดพ่นยา
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ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมและถูกต้องตามระยะเวลาเพ่ือป้องกันไม่ให้ใบอ่อนถูกท าลาย หากจัดการได้ดี
มังคุดก็จะออกดอกได้ในระยะที่ต้องการ 

3. การกระตุ้นการออกดอก โดยการจัดการน้ าที่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้มังคุดออกดอกได้เร็ว
และปริมาณพอเหมาะ โดยต้นมังคุดที่สมบูรณ์ ใบยอดมีอายุระหว่าง 9-12 สัปดาห์เมื่อผ่านช่วงแล้งติดต่อกัน    
21-30 วัน และมีการกระตุ้นน้ าถูกวิธี มังคุดจะออกดอก (อัมพิกา และคณะ, 2540) 

การผลิตมังคุดตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมต้นให้พร้อมส าหรับออก
ดอก โดยการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของต้น ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็น
กิโลกรัม/ต้น เท่ากับ 1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ตัดแต่งก่ิงเพ่ือควบคุมขนาดทรงพุ่ม จัดการเพ่ือชักน าให้
แตกใบอ่อน ในกรณีแตกใบอ่อนน้อยกว่า 5% ของจ านวนยอดท้ังหมดโดยการฉีดพ่นยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ า 
20 ลิตร จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น (11-12 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยว) ถ้าใบอ่อนชุดใหม่มีขนาดเล็ก
กว่าชุดเก่าและสีไม่สดใสฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 ที่มีธาตุอาหารรอง อัตรา 60 กรัม 
ร่วมกับกรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร จัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก (14-16 
สัปดาห์ หลังเก็บเกี่ยว) หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 13-13-21 อัตราเป็น กิโลกรัม/ต้น เท่ากับ 
1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 2) การจัดการเพ่ือชักน าการออกดอก (20-22 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยว) ถ้าตายอด
อายุมากกว่า 12 สัปดาห์ ให้มังคุดผ่านช่วงแล้ง จนปล้องสุดท้ายของยอดแสดงการเหี่ยว ใบคู่สุดท้ายเริ่มมีอาการใบ
ตก จึงให้น้ าครั้งแรกปริมาณ 35-40 มิลลิลิตร ครั้งต่อมาทุก 7-10 วัน ในปริมาณ 17.5-20 มิลลิลิตร 3) การจัดการ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ ควบคุมปริมาณผลต่อต้นให้เหมาะสม (สัปดาห์ที่ 
6 หลังออกดอก) ถ้ามีผลมากกว่า 50% ของยอดทั้งหมด ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น เพ่ือท าให้ผลร่วง 
จัดการปุย๋เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของผล (สัปดาห์ที่ 8 หลังออกดอก หรือ 4 สัปดาห์หลังดอกบาน) โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
13-13-21 หรือ 12-12-17+2 อัตราเป็นกิโลกรัม/ต้น เท่ากับ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร และ 4) การจัดการเพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหาย โดยป้องกันความเสียหายใน
ระหว่างเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการกระแทกหรือรอยช้ า 
นอกจากนี้ยังพบว่าการชักน าให้มังคุดออกดอกโดยการพ่นยูเรีย+การพ่นปุ๋ยสูตร 0-52-34 ท าให้ต้นมังคุดมีการออก
ดอกได้เร็วข้ึน (ชมภู และคณะ, 2557) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ส ารวจข้อมูลการผลิตมังคุดของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุดรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 

(เกษตรกรต้นแบบ) ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู มีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดท า Listing Frame ของเกษตรกรที่ปลูกมังคุดต้นฤดู 
2. สุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบโดยใช้วิธี Purposive Sampling 



12 
 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบ
ปลายเปิด โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ข้อมูลการปลูกและ
การผลิตมังคุด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของต้น การจัดการ
ปุ๋ย การชักน าการออกดอก  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู  
 4. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไปทดสอบใช้กับเกษตรกรที่ปลูกมังคุด

ต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีและตราด จ านวน 20 ราย แล้วน ากลับมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ จึง
ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป 

5. สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 126 ราย และจังหวัดตราด 
จ านวน 33 ราย 

6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
7. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้คือค่าร้อยละ (percentage) และค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) 
8. สรุปผลการศึกษา 
เวลาและสถานที่ด าเนินการ ด าเนินการทดสอบในแปลงมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี

และตราด ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

 

การทดลองท่ี 2 ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
  1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า 
ประกอบด้วย กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร ดังนี้ 

กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่ งที่
ประสานกันภายนอกทรงพุ่มและกิ่งแขนงออกบ้างหลังเก็บ
เกี่ยว เพ่ือให้แสงส่องเข้าในทรงพุ่ม ประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของต้น ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่มและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 
1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มแบ่งใส่ 2 ครั้ง 

1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่ง
แขนงภายในทรงพุ่มเล็กน้อย หลังการเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ย
คอกและปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น 

2) ชักน าให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่นยูเรีย 46-0-0
อัตรา 100-200 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

- 

3) การจัดการปุ๋ยเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น      
(11-12 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยว) ถ้าใบอ่อนชุดใหม่มีขนาด

- 
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กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
เล็กกว่าชุดเก่าและสีไม่สดใสฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 
15-30-15 หรือ 20-20-20 ที่มีธาตุอาหารรอง อัตรา 60 
กรัม ร่วมกับกรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
4) การจัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมต้นส าหรับ
การออกดอก (14-16 สัปดาห์ หลังเก็บเกี่ยว) ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 8-24-24 อัตรา 1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรง
พุ่มแบ่งใส่ 2 ครั้ง 

2) การจัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการ
ออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/
ต้น ฉีดพ่น 13-0-46 อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ร่วมกับสารสกัดสาหร่าย อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
จ านวน 3-5 ครั้ง  

5) การจัดการเพื่อชักน าการออกดอก (20-22 สัปดาห์
หลังเก็บเกี่ยว) เมื่อตายอดอายุมากกว่า 9 สัปดาห์ ต้น
สมบูรณ์ ให้ต้นมังคุดกระทบแล้งต่อเนื่อง 30 วัน จน
ปล้องสุดท้ายของยอดแสดงการเหี่ยว ใบคู่สุดท้ายเริ่มมี
อาการใบตก จึงให้น้ าครั้ งแรกในปริมาณ 35 -40 
มิลลิลิตร (980-1,120 ลิตร/ต้น) หลังจากนั้น 7-10 วัน 
ให้น้ าครั้งที่สอง ในปริมาณครึ่งหนึ่งของครั้งแรกหรือ 
17.5-20 มิลลิลิตร (490-560 ลิตร/ต้น) 

3) การจัดการเพื่อชักน าการออกดอก งดการให้น้ าโดย
ให้มังคุดกระทบแล้ง ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 8-24-32 
หรือ 0-42-56 อัตรา 30-50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 

2. คัดเลือกแปลงมังคุดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดจันทบุรีและตราด จังหวัดละ 10 
รายๆ ละ 2 ไร่ ดังนี้ 

 

 

 

จังหวัด ชื่อ-สกุลเกษตรกร 
ที่ตั้งแปลง พิกัด 

ต าบล อ าเภอ ละติจูด (X) ลองติจูด (Y) 

จันทบุรี 

1. นายวัชระ แซ่ตั๋น สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ 47P 0825237 1412316 
2. นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์ สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ 47P 0825286 1412308 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ 48P 0176067 1412860 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ 48P 0175961 1412901 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว ซ้ึง ขลุง 48P 0199761 1379331 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง ซ้ึง ขลุง 48P 0199742 1372665 
7. นางโบตั๋น หัดไทย ซ้ึง ขลุง 48P 0199665 1379248 
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8. นายบังคม ฝึกฝนจิต สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ 48P 0174897 1412339 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด ซ้ึง ขลุง 48P 0199542 1381967 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด ซ้ึง ขลุง 48P 0194236 1404387 

ตราด 

1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ สะตอ เขาสมิง 48P 223358 1384945 
2. นายประเทือง มงคลนาม สะตอ เขาสมิง 48P 221336 1388048 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล วังตะเคียน เขาสมิง 48P 224889 1374983 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ แสนตุ้ง เขาสมิง 48P 215261 1375878 
5. นายณรงค์ สารเรศ วังกระแจะ เมือง 48P 220203 1359378 
6. นายแฉล้ม หาญพล สะตอ เขาสมิง 48P 221420 1392109 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน วังกระแจะ เมือง 48P 217633 1358709 
8. นายวันชัย สมานพรรค แสนตุ้ง เขาสมิง 48P 218094 1363577 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ เขาสมิง เขาสมิง 48P 219368 1364453 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู บ่อพลอย บ่อไร่ 48P 228647 1394256 

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 ระยะเวลาและการติดผลในแต่ละรุ่น โดยสุ่มนับจ านวนผลมังคุดแต่ละรุ่นในพ้ืนที่  1 

ลูกบาศก์เมตรทั้ง 4 ทิศ (ภาพท่ี 1) แล้วน ามาเฉลี่ยค านวณตามขนาดทรงพุ่ม 
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ภาพที่ 1 สุ่มนับจ านวนดอกและผลมังคุดแต่ละรุ่นในพื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร 

7.3 ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล 
และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 

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

เวลาและสถานที่ด าเนินการ ด าเนินการทดสอบในแปลงมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี
และตราด จังหวัดละ 10 รายๆ ละ 2 ไร่ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559-กันยายน 2562 

 
ผลการทดลองและอภิปราย 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ส ารวจข้อมูลการผลิตมังคุดของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุดรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกร

ทั่วไป (เกษตรกรต้นแบบ) สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
1. ส ารวจและคัดเลือกแหล่งผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ีนที่ปลูกจังหวัดจันทบุรีและตราด ได้แก่ ต าบล

ตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

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 

พื้นที่ปลูก (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 
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4. นางเฉลิม ทองค า ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 5 
5. นายจเร เขียวขจี อ่าวใหญ่ เมือง ตราด 10 

 2. ระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในแหล่งผลิตมังคุดต้นฤดูจังหวัดจันทบุรีพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการผลิตมังคุดต้นฤดูคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ดิน สภาพอากาศ ความชื้น และสภาพพ้ืนที่ ต้องเหมาะสม 2) 
การเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว ต้องกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนในช่วงเดือน กันยายน-สิงหาคม เพื่อให้ใบแก่เต็มที่
ในช่วงกระทบแล้ง ส่วนจังหวัดตราดพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการผลิตมังคุดต้นฤดูคุณภาพ ประกอบด้วย 1) 
การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อม หลังจากเกี่ยวผลผลิตมังคุดเสร็จต้องเร่งตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นให้สมบูรณ์ 2) ดินที่
ปลูกต้องระบายน้ าดี เพ่ือความสะดวกในการจัดการชักน าการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกให้เหมาะสม 3) 
การจัดการเรื่องโรคและแมลง ต้องฉีดพ่นสารเคมีในระยะ ใบอ่อน ระยะดอก และระยะผล เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก่อนการระบาดของศัตรูพืช เพ่ือความสมบูรณ์ของต้นและผลผลิต ส่งผล
ต่อคุณภาพและราคาผลผลิต 
 3. ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 126 ราย จังหวัด จ านวน 33 ราย ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบ 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี เป็นเพศหญิงและเพศชาย ใกล้เคียงกัน 
คิดเป็นร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ 
โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 46  มีประสบการณ์ในการท าสวนมังคุดมากกว่า 10 ปี ถึง
ร้อยละ 81 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มีเนื้อที่ปลูกมังคุดไม่เกิน 10 ไร่ ร้อยละ 27 มีเนื้อที่ปลูกมังคุด 11-30 ไร่ ร้อยละ 
42 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย/ปี มากกว่า 500 กิโลกรัม/ไร่ ลักษณะการผลิต เป็นการผลิตเพ่ือ
การส่งออก และจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 49 และ 51 ตามล าดับ สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู 
ร้อยละ 33 กลางฤดู ร้อยละ 44 และผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 33 สภาพพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดิน
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีอากาศร้อนชื้น 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 82 มีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษามากที่สุดถึง
ร้อยละ 52 มีประสบการณ์ในการท าสวนมังคุดมากกว่า 10 ปีถึงร้อยละ 84 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 มีเนื้อที่ปลูกมังคุด
ไม่เกิน 10 ไร่ ร้อยละ 36 มีเนื้อที่ปลูกมังคุด 11-30 ไร่ ร้อยละ 39 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ร้อยละ 85 มีปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย/ปี ไม่เกิน 500 กิโลกรัม/ไร่ ลักษณะการผลิตร้อยละ 97 เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก สัดส่วนผลผลิต
ในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู ร้อยละ 34 กลางฤดู ร้อยละ 33 และผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 33 สภาพพ้ืนที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอากาศร้อนชื้น ใกล้ชายฝั่งทะเล 

3.2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด 
 3.2.1 การตัดแต่งก่ิง 
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กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีมีการเตรียมความ
พร้อมของต้น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 69 มีตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่ม และกิ่งข้างออก คิด
เป็นร้อยละ 42 และ 31 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ตัดแต่งกิ่งแขนง และปลายกิ่งที่ยาวออก ร้อยละ 26 มีการตัดยอดให้มี
ความสูงมากกว่า 10 เมตร โดยทิ้งส่วนที่ตัดแต่งไว้ในบริเวณแปลง แต่อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรถึงร้อยละ 31 ไม่มี
การตัดแต่งกิ่ง ทั้งนี้เพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ ปล่อยตามธรรมชาติ 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการเตรียมความ
พร้อมของต้น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 มีตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่ม และกิ่งข้างออก คิด
เป็นร้อยละ 37 และ 34 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ตัดแต่งกิ่งแขนง และปลายกิ่งที่ยาวออก ร้อยละ 29 มีการตัดยอดให้มี
ความสูงไม่เกิน 10 เมตร โดยน าส่วนที่ตัดแต่งออกไปท าลายนอกแปลง 

3.2.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ยคอก และปุ๋ยอัดเม็ด ร้อยละ 44 และ 35 ตามล าดับ ใน
อัตรา 1-10 กิโลกรัม/ต้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64 นิยมใช้ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 1-5 กิโลกรัม/ต้น 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ยคอก และปุ๋ยอัดเม็ด ร้อยละ 19 และ 78 ตามล าดับ ใน
อัตรา 1-10 กิโลกรัม/ต้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83 นิยมใช้ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 1-5 กิโลกรัม/ต้น 

3.2.3 การกระตุ้นการแตกใบอ่อน 
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อน

เพียงร้อยละ 18 ส่วนใหญ่นิยมให้มังคุดแตกใบอ่อนเองตามธรรมชาติ เกษตรกรที่กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใช้วิธีฉีด
พ่นยูเรียร่วมกับสาหร่าย 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเพียง
ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่นิยมให้มังคุดแตกใบอ่อนเองตามธรรมชาติ เกษตรกรที่กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใช้วิธีฉีดพ่น
ยูเรียร่วมกับสาหร่าย 

3.2.4 การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก 
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ ร้อยละ 79 มีการ

จัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรามากกว่า 10 กิโลกรัม/ต้น 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 และ 16-16-16 ร้อยละ 66 และ 24 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91 มีการจัดการ
ปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยทางใบ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 และมีการใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 

3.2.5 การจัดการน้ าเพื่อการชักน าการออกดอก 
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เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78  มีการ
จัดการน้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก เมื่อตาดอกมีอายุมากกว่า 20 สัปดาห์ ผ่านช่วงแล้งมากกว่า 30 วัน ให้น้ าครั้ง
แรกเม่ือต้นแสดงอาการใบสลดหรือเหี่ยว ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เป็นสปริงเคลอร์ 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 มีการจัดการ
น้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก เมื่อตาดอกมีอายุ 11-20 สัปดาห์ ผ่านช่วงแล้งมากกว่า 30 วัน ให้น้ าครั้งแรกเมื่อต้น
แสดงอาการใบสลดหรือเหี่ยว ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เป็นสปริงเคลอร์ 
 3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู 
 เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่
เหมาะสม ควรเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ าได้ดี โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรเป็นพ้ืนที่ที่ มี
ลมพัดผ่าน และมีอากาศร้อนสลับหนาว โดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก และให้ความส าคัญน้อยกับการตัด
แต่งก่ิง การกระตุ้นการแตกใบอ่อน และการจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น 
 เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราดให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ควรเป็นที่ราบเชิงเขา ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ าได้ดี โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรเป็นพื้นที่ที่มีลม
พัดผ่าน และมีอากาศร้อนชื้น หรือร้อนสลับหนาว โดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย
บ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก และ
ให้ความส าคัญปานกลาง-มากกับการกระตุ้นการแตกใบอ่อนและการจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น  

การทดลองท่ี 2 ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
1. ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินพบดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 4.12-6.43 ค่าความ
น าไฟฟ้า 0.02-0.1 ms/cm ปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 1.05-3.59 ปริมาณฟอสฟอรัสระหว่าง 1.86-327.09 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมระหว่าง 39.4-129.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมระหว่าง 
57.96-642.28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณแมกนีเซียมระหว่าง 10.89-63.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยภาพรวม
ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มเป็นกรดเล็กน้อย พบมี 7 แปลงมีค่าต่ ากว่า 5 ค่าความน าไฟฟ้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 
0.02 ms/cm คือดินไม่เค็ม มีเพียงแปลงนายแหวน เกยูรวรรณ มีค่าความเค็มเล็กน้อย 0.1 ms/cm ค่า
อินทรียวัตถุในภาพรวมมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ (ค่ามากกว่าร้อยละ 2) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เหมาะสมมีค่า
ระหว่าง 26-42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบ 5 แปลงมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง (236.59-327.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ
พบส่วนใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมต่ ากว่าค่าท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ดินปลูกมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเป็น 
กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 
(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 6.43 0.02 1.84 35.76 41.48 642.28 63.23 
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2. นางพุฒซ้อน ประถมวงษ ์ 4.91 0.02 1.05 18.99 39.40 173.95 20.25 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ ์ 4.12 0.08 2.13 62.67 93.64 178.43 18.36 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 5.39 0.02 2.06 60.75 92.17 446.48 40.77 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 4.89 0.03 2.84 1.86 105.97 365.46 30.94 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพยีนทอง 4.40 0.10 1.93 327.09 129.15 404.01 29.60 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 4.75 0.04 2.20 248.63 126.71 377.49 48.56 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 4.79 0.02 2.26 236.59 73.94 391.53 34.59 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 5.24 0.03 3.59 274.03 64.73 432.56 51.57 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 4.28 0.03 2.41 253.64 73.31 57.96 10.89 

 2. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 
เริ่มด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่

จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 รายๆ ละ 2 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตมังคุดเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2559 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร แนะน าเกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้น เริ่มการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู ตามปฏิทินการผลิตมังคุดที่แนะน าโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยหลัง
เก็บเกี่ยว ได้แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิงและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม
และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล ช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม
ออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม เดือนพฤศจิกายน 2559 มังคุด
กระทบแล้ง ก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยวชัดเจน จึงให้น้ าครั้งแรก และครั้งต่อไปทุก 7-10 วัน 
เกษตรกรเริ่มให้น้ ามังคุดปลายเดือนธันวาคม 2559 

ผลการประเมินการออกดอกมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 พบว่ามังคุด
ออกดอก 3 รุ่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกช่วงเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลให้มังคุดออกดอกล่าช้ากว่าทุกปี รุ่นที่ 1 
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ถึงกลางเดือนมกราคม 2560 รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 และรุ่นที่ 3 ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2560 ค่าเฉลี่ยร้อยละการออกดอกจาก 9 แปลง 
และหากคิดการออกดอกและติดผลทั้ง 3 รุ่น เป็นร้อยละ 100  พบว่า ปี 2559/2560 ทั้ง 2 กรรมวิธี มังคุดออก
ดอกในรุ่นที่ 3 มากที่สุด รองลงมาคือรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 1 ออกดอกน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าเฉลี่ยการ
ออกดอกรุ่นที่ 1 กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 5.66 และกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 4.64 เก็บเกี่ยว
ผลผลิตช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 2 กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรออกดอก
ร้อยละ 16.01 และ 15.76 ตามล าดับ เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และการออกดอกรุ่นที่ 3 
กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 78.33 และกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 79.60 เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือน
มิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกดอกมากที่สุด (ตารางที่ 4) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 
วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าร้อยละการออกดอกและติดผลของทั้ง 3 รุ่น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากตามปกติในปีแรกของการตัดแต่งทรงพุ่มจะมี ส่วนท าให้ปริมาณ
ผลผลิตลดลง (ชมภู และคณะ, 2557) จึงยังไม่สามารถเห็นความแตกต่างจากเทคโนโลยีได้ 
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ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

รุ่นที ่1 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 6.25 5.41 31.25 27.03 62.50 67.57 
2. นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์  - -   -  - -   - 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 0.00 0.00 14.29 14.29 85.71 85.71 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 0.00 0.00 16.67 16.67 83.33 83.33 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 0.00 0.00 0.00 1.41 100.00 98.59 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 0.00 0.00 3.23 3.23 96.77 96.77 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 9.09 9.09 18.18 18.18 72.73 72.73 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 17.86 17.86 28.57 28.57 53.57 53.57 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 10.71 0.00 17.86 20.00 71.43 80.00 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 7.02 9.38 14.04 12.50 78.95 78.13 

เฉลี่ย 5.66 4.64 16.01 15.76 78.33 79.60 
T-test 0.82ns 0.41ns -1.15ns 

ออกดอก ปลาย ธ.ค. – กลาง ม.ค. ม.ค. – ต้น ก.พ. กลาง ก.พ. - มี.ค. 



21 
 

เก็บเกี่ยว มี.ค. – เม.ย. พ.ค. - มิ.ย. มิ.ย.-ก.ค. 
หมายเหตุ นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์ไม่ปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่แนะน า จึงเปลี่ยนเกษตรกรรายใหม่ ปี 2560 เป็นนางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 
 ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

ผลการสุ่มประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุด              
ปี 2559/2560 พบผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 91 และ 87 กรัม ตามล าดับ และกรรมวิธีแนะน าผลผลิตมีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยกรรมวิธี
แนะน ามีค่าเฉลี่ยผลมังคุดไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหลร้อยละ 68 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย ที่พบไม่มีอาการ
เนื้อแก้วยางไหลร้อยละ 68 และพบค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของโรคและแมลงในกรรมวิธีแนะน าน้อยกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร ที่ร้อยละ 19 และร้อยละ 21 ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้      
T-test พบว่าคุณภาพผลผลิตได้แก่ น้ าหนักผล ร้อยละการไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล และร้อยละการเข้าท าลายของโรค
และแมลง ของทั้ง 2 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 86 79 94 76 46 26 
2. นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์ * - - - - - - 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 93 94 76 54 24 24 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 89 83 32 42 64 76 
5. นางภัสสร นาคสกุล 104 99 72 80 6 6 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 102 80 84 84 8 16 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 91 96 78 78 6 8 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 100 87 50 54 10 16 
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9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 73 86 78 84 6 12 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 78 80 52 60 0 8 

เฉลี่ย 91 87 68 68 19 21 
T-test 0.98ns 0.11ns -0.79ns 

หมายเหตุ นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์ไม่ปฏิบตัิตามเทคโนโลยีที่แนะน า จึงเปลี่ยนเกษตรกรรายใหม่ ปี 2560 เป็นนางสภุิญญา สุขสมบรูณ ์
ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 

ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของ
เกษตรกร จ านวน 9 ราย จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 พบว่ากรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,299 กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต 21,747 บาท/ไร่ เกษตรกรขายผลผลิตที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40-43 บาท สรุปรายได้ 53,691 
บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า 1,216 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่ ากว่า
กรรมวิธีแนะน า 19,295 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 50,380 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่ากรรมวิธีแนะน า มีรายได้
สุทธิ 31,944 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 31,085 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรรมวิธี ต่างคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน แต่กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่า คือ 2.62 ส่วนกรรมวิธีแนะน ามีค่า 2.47 จากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าปริมาณผลผลิตและต้นทุน ในวิธีแนะน ามีค่าสูงกว่าวิธีเกษตรกร
แตกต่างทางสถิติ แต่เมื่อค านวณรายได้ ผลตอบแทนและ BCR พบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6) ทั้งนี้ 
กรรมวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเป็นเงินเฉลี่ย 2,452 บาท/ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าตัด
แต่งทรงพุ่ม โดยตัดแต่งกิ่งที่ประสานกันภายนอกทรงพุ่ม กิ่งที่อยู่ติดพ้ืนดิน กิ่งแขนงที่ปลายกิ่งชนกัน และกิ่งแขนง
ออกบ้าง เพ่ือให้แสงส่องเข้าในทรงพุ่ม 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัด
จันทบุรี ปี 2559/2560 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายวัชระ แซ่ตั๋น 1,282 1,020 20,219 17,340 52,562 41,820 32,343 24,480 2.6 2.41 
2. นางพุฒซ้อน ประถมวงษ ์* - - - - - - - - - - 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 1,096 1,045 20,438 16,925 44,936 43,890 24,498 26,965 2.2 2.59 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 1,075 1,015 22,690 20,350 45,150 42,630 22,460 22,280 1.99 2.09 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 1,550 1,420 24,525 23,936 65,100 59,640 40,575 35,704 2.65 2.49 
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6. นายวิฑูรย ์ตะเพียนทอง 1,408 1,335 20,180 18,280 57,728 54,735 37,548 36,455 2.86 2.99 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 1,482 1,441 21,796 18,686 63,726 61,936 41,930 43,250 2.92 3.31 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 1,268 1,256 21,810 18,646 50,720 50,240 28,910 31,594 2.33 2.69 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 1,565 1,345 23,462 20,575 62,600 53,800 39,138 33,225 2.67 2.61 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 969 1,065 20,605 18,915 40,698 44,730 20,093 25,815 1.98 2.36 

เฉลี่ย 1,299 1,216 21,747 19,295 53,691 50,380 31,944 31,085 2.47 2.62 
T-test 2.32*  7.98*   2.22ns  0.57ns -1.84ns  

หมายเหตุ นางพุฒซ้อน ประถมวงษ์ไม่ปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่แนะน า จึงเปลี่ยนเกษตรกรรายใหม่ ปี 2560 เป็นนางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
* = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

 3. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 
ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 โดย

ด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2559/2560 เกษตรกรเก็บผลผลิตมังคุดเสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ให้เกษตรกรเร่งเตรียมความพร้อมของต้น โดยแนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งแขนงทันทีและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 
4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ร่วมกับการฉีด
พ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบ 46-0-0 เพ่ือกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน ขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล และช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมออก
ดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ผลการ
ด าเนินการเตรียมต้นและการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนท าได้ช้า เนื่องจากผลผลิตที่ล่าช้ามาจากการผลิตปีที่แล้ว  ท าให้มี
การแตกใบอ่อนช้ามาถึงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2560 นอกจากนี้สภาพอากาศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
2561 มีฝนตกสลับอากาศหนาวเย็น ร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์สูง การงดน้ าเพ่ือให้มังคุดเครียดและบังคับการออกดอกจึง
เป็นไปได้ยาก โดยรวมผลผลิตปีนี้จึงลดลงกว่าปีที่แล้ว มังคุดที่ออกดอกปีนี้ บางส่วนเป็นต้นที่ไม่ออกดอกปีที่แล้ว และ
บางส่วนเป็นต้นที่แตกใบอ่อนประมาณเดือนตุลาคม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรแปลงข้างเคียง และเกษตรกรที่
ด าเนินการทดลอง พบภาพรวมการออกดอกมังคุดปี 2560/2561 น้อยกว่าปี 2559/2560 โดยลดลงจากที่เคยออกดอก
จากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 3-20  

 ผลการประเมินการออกดอกและติดผลมังคุดของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี จ านวน 10 ราย พบว่ามังคุดออกดอก 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 ถึงกลางเดือน
มกราคม 2561 รุ่นที่ 2 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 
2561 คิดผลรวมการออกดอกและติดผลทั้ง 3 รุ่นเป็น ร้อยละ 100 เมื่อเทียบเป็นร้อยละการออกดอกและติดผลใน
แต่ละรุ่น ทั้ง 2 กรรมวิธี มังคุดออกดอกในรุ่นที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 ออกดอกน้อยที่สุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 1 กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 23.19 มากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรออกดอกร้อยละ 21.41 เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 2 
กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 71.89 และ 66.90 ตามล าดับ โดยกรรมวิธีแนะน าออกดอก
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกดอกมากที่สุด และ
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การออกดอกรุ่นที่ 3 กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 4.93 และกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 11.69 เก็บเกี่ยว
ผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าร้อยละ
การออกดอกและติดผลของทั้ง 3 รุ่น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 7) โดยในรอบการผลิตมังคุดปี 
2560/2561 มังคุดออกดอกล่าช้า ปริมาณการออกดอกน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา  

ตารางท่ี 7 เปอร์เซน็ต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

รุ่นที ่1 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 37.50 40.00 50.00 50.00 12.50 10.00 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 35.29 54.79 58.82 41.10 5.88 4.11 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 45.45 16.13 53.03 80.65 1.52 3.23 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 50.00 42.86 50.00 57.14 0.00 0.00 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 20.83 25.00 76.39 25.00 2.78 50.00 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 15.15 11.54 72.73 65.38 12.12 23.08 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 4.35 8.70 86.96 82.61 8.70 8.70 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 16.67 13.04 83.33 86.96 0.00 0.00 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 3.68 0.00 92.02 82.19 4.29 17.81 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 2.94 2.06 95.59 97.94 1.47 0.00 

เฉลี่ย 23.19 21.41 71.89 66.90 4.93 11.69 
T-test 0.46ns 0.78ns -1.40ns 

ออกดอก กลาง ธ.ค. – ม.ค. ปลาย ม.ค. – ก.พ. เม.ย. 
เก็บเกี่ยว มี.ค. – เม.ย. เม.ย.-พ.ค. ก.ค. 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

ผลการสุ่มประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู
จังหวัดจันทบุรี ปี 2561 พบว่า ผลผลิตมีการเข้าท าลายของโรคและแมลงสูงกว่าปี 2560 เนื่องจากเกษตรกรมี
ผลผลิตไม่มาก จึงไม่ลงทุนฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงมากนัก ผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธี
แนะน ามีน้ าหนักและคุณภาพผลดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 103 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการ
เนื้อแก้วยางไหลมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 91 และมีโรค/แมลงเข้าท าลายน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนผลผลิต
มังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 100 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อย
กว่าคิดเป็นร้อยละ 8 และมีโรค/แมลงเข้าท าลายมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 61 หากเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตกับปีที่
ผ่านมาพบน้ าหนักผลผลิตมากกว่า เนื่องจากปริมาณผลผลิตปี 2560/2561 มีผลผลิตน้อยส่งผลให้ขนาดผลจึงใหญ่



25 
 

กว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิตพบกรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลผลิตดีกว่า โดยมีน้ าหนักผลและไม่มี
อาการเนื้อแก้วยางไหลมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้  
T-test พบว่าคุณภาพผลผลิตได้แก่ น้ าหนักผล ร้อยละการไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล และร้อยละการเข้าท าลายของ
โรคและแมลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 8)  

ตารางที่ 8 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561  

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 97 97 95 89 68 72 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 100 104 92 82 46 42 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 99 109 83 86 50 68 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 95 102 87 89 84 82 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 116 115 97 90 78 72 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 82 82 94 85 60 66 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 102 103 94 90 58 58 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 107 97 84 88 48 50 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 105 94 92 90 70 72 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 125 99 91 85 20 24 

เฉลี่ย 103 100 91 87 58 61 
T-test 0.74ns 2.20ns -1.14ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู
ของเกษตรกรในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 ภาพรวมพบว่าเกษตรกรมีผลผลิตน้อยกว่าปี 
2559/2560 โดยลดลงจากที่เคยออกดอกจากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 3-20 เกษตรกรจึงไม่ลงทุนมาก โดย
การลดการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปุ๋ย สารเคมี รวมถึงค่าแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งผลผลิตน้อยค่าจ้าง
เหมาเก็บเก่ียวผลผลิตจึงลดลง และด้วยผลผลิตน้อย ส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงกว่าทุกๆ ปี เกษตรกรจึงพอมีรายได้ไม่
ลดลงมากนัก สรุปผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 513 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิต 11,192 
บาท/ไร่ เกษตรกรขายผลผลิตที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 108 บาท สรุปรายได้ 50,913 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า 342 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีแนะน า 10,425 
บาท/ไร่ สรุปรายได้ 33,983 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่ากรรมวิธีแนะน า มีรายได้สุทธิ 39,721 บาท/ไร่ ส่วน
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 23,558 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่กรรมวิธี
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แนะน ามีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่า คือ 4.55 ส่วนในกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า 3.26 จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทนและ BCR ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางท่ี 9) 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัด
จันทบุรี ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายวัชระ แซ่ตั๋น 157 224 10,976 8,746 22,667 32,318 11,691 23,572 2.07 3.7 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 446 115 10,609 7,426 68,347 17,575 57,738 10,149 6.44 2.37 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 246 361 8,568 10,003 29,848 43,735 21,280 33,732 3.48 4.37 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 87 220 10,253 13,193 8,617 21,645 -1,636 8,452 0.84 1.64 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 758 43 14,280 6,160 74,667 4,213 60,387 -1,947 5.23 0.68 
6. นายวิฑูรย ์ตะเพียนทอง 1,333 878 13,477 13,667 101,639 66,936 88,162 53,269 7.54 4.9 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 916 585 11,394 10,457 91,638 58,547 80,244 48,090 8.04 5.6 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 98 239 5,961 8,301 9,513 23,113 3,552 14,812 1.6 2.78 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 699 316 14,370 9,600 63,508 28,714 49,138 19,114 4.42 2.99 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 393 437 12,031 16,694 38,687 43,032 26,656 26,338 3.22 2.58 

เฉลี่ย 513 342 11,192 10,425 50,913 33,983 39,721 23,558 4.55 3.26 
T-test 0.11ns 0.55ns 0.12ns 0.10ns 0.15ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 4. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2561/2562 
 ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีปี 2561/2562 

เกษตรกรเก็บผลผลิตมังคุดปี 2561 เสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2561 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้เกษตรกรเตรียม
ความพร้อมของต้น โดยหลังเก็บเกี่ยวแนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งแห้ง และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ร่วมกับ
การฉีดพ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบ 46-0-0 เพ่ือกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน ขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล และช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม
ออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และ
ได้เพ่ิมเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับการฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบ 2-3 ครั้ง  

ผลการด าเนินงานพบว่ามังคุดเริ่มทยอยออกดอกรุ่นที่ 1 และบานตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2561 
ในภาพรวมมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่าปี 2560/2561 โดยจังหวัดจันทบุรีเริ่มทยอยบานก่อนจังหวัดตราด 
ดอกรุ่นแรกของจันทบุรีอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนมกราคม 2562 มีค่าเฉลี่ยการออกดอกและ
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ติดผลกรรมวิธีแนะน าร้อยละ 24.81 ออกดอกน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าร้อยละ 28.20 และรุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละการออกดอกและติดผลมากที่สุด โดยกรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการออกดอกร้อยละ 47.73 มากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยการออกดอกร้อยละ 41.58 ส่วนรุ่นที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละการติดผลต่ าที่สุด โดยกรรมวิธีแนะน า
มีค่าเฉลี่ยการออกดอกร้อยละ 11.16 ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยการออกดอกร้อยละ 14.05 ส่วนรุ่น
สุดท้ายเริ่มออกช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม มีค่าเฉลี่ยการออกดอกและติดผลในกรรมวิธีแนะน าร้อยละ 16.57 
โดยเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตเริ่มเก็บรุ่นที่ 1 เริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไปและ
สิ้นสุดปลายเดือนมิถุนายน 2562 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าร้อยละ
การออกดอกและติดผลของทั้ง 4 รุ่น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 10) 

 

ตารางท่ี 10 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2561/2562 

เกษตรกร 

การออกดอก (%) 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 46.19 59.79 36.02 22.68 3.39 2.75 14.41 14.78 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ ์ 0.00 29.75 96.50 64.24 2.80 1.27 0.70 4.75 
3. นางสุกัญญา พิมลสวสัดิ ์ 0.00 0.85 95.85 73.08 3.73 9.83 0.41 16.24 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 29.95 30.29 30.48 64.57 4.28 3.14 35.29 2.00 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 47.28 21.67 35.29 60.06 12.85 14.86 4.58 3.41 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 27.74 17.11 22.64 19.47 15.59 10.26 34.03 53.16 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 35.83 44.17 7.78 10.03 27.50 26.56 28.89 19.24 
8. นายบังคม ฝึกฝนจติ 0.00 0.00 69.44 35.77 15.74 38.64 14.81 25.59 
9. นายจีระพันธ์ุ สะอาด 25.71 34.15 51.41 31.98 22.55 19.78 0.32 14.09 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 35.46 44.26 31.87 33.89 3.19 13.45 29.48 8.40 

เฉลี่ย 24.81 28.20 47.73 41.58 11.16 14.05 16.57 16.35 
T-test -0.73ns 0.85ns -1.09ns 0.02ns 

ออกดอก ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. กลาง ม.ค. - ปลาย ม.ค. กลาง ก.พ. - ปลาย ก.พ. กลาง ม.ีค. - ปลาย มี.ค. 
เก็บเกี่ยว ปลาย มี.ค. - เม.ย. เม.ย. - พ.ค. พ.ค. - มิ.ย. มิ.ย. 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

จังหวัดจันทบุรี ประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู
ในปี 2561/2562 พบว่า ผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะน ามีน้ าหนักและคุณภาพผลดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
โดยกรรมวิธีแนะน ามีมีน้ าหนักผลเฉลี่ย 80 กรัม มีโรค/แมลงเข้าท าลายน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 46 แต่พบผลที่ไม่
แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร มี
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น้ าหนักผลเฉลี่ย 71 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 90 และมีโรค/แมลงเข้า
ท าลายมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 52 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้ T-test พบว่าคุณภาพ
ผลผลิตได้แก่ น้ าหนักผล จากกรรมวิธีแนะน ามีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรแตกต่างทางสถิติ และพบร้อยละการไม่
เป็นเนื้อแก้วยางไหล และร้อยละการเข้าท าลายของโรคและแมลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 11) 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายวัชระ แซ่ตั๋น 80 71 90 89 56 56 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 80 69 89 92 44 62 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 86 73 65 83 36 44 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 85 78 82 73 36 44 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 61 58 97 96 30 14 
6. นายวิฑูรย์ ตะเพียนทอง 82 62 85 92 60 64 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 79 75 89 94 52 62 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 83 79 91 95 36 32 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 91 79 92 91 52 68 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 70 70 97 98 60 74 

เฉลี่ย 80 71 88 90 46 52 
T-test 4.28* -1.18ns -1.78ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
* = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 
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ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของ
เกษตรกรในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2562 ภาพรวมพบว่าเกษตรกรมีผลผลิตมากกว่าปี 2561 เกษตรกร
ลงทุนสูงกว่าปี 2561 โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานเก็บเกี่ยว ซึ่งราคาสูงไม่ต่างจากปี 2561 โดยมีราคาค่าจ้าง
แรงงานเก็บเกี่ยว 7-10 บาท/กิโลกรัม และด้วยผลผลิตมีมากกว่าปี 2561 ราคาขายผลผลิตจึงต่ ากว่าปีที่ผ่านโดยมี
ราคาอยู่ระหว่าง 44-60 บาท/กิโลกรัม สรุปผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,080 กิโลกรัม/
ไร่ ต้นทุนการผลิต 17,295 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 55,928 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า
กรรมวิธีแนะน า 950 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีแนะน า 16,080 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 48,606 
บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่ากรรมวิธีแนะน า มีรายได้สุทธิ 38,633 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้
สุทธิ 32,526 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน กรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่า 
คือ 3.23 ส่วนในกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า 3.02 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ โดยใช้      
T-test พบว่าปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทนและ BCR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 12) 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัด
จันทบุรี ปี 2561/2562 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายวัชระ แซ่ตั๋น 796 912 14,485 13,149 40,187 46,060 25,702 32,911 2.77 3.5 
2. นางสุภิญญา สุขสมบูรณ์ 1,284 778 16,326 13,028 56,840 34,438 40,514 21,410 3.48 2.64 
3. นางสุกัญญา พิมลสวัสดิ์ 625 578 12,947 11,864 35,168 32,513 22,221 20,649 2.72 2.74 
4. นายแหวน เกยูรวรรณ 1,016 727 16,630 14,112 55,872 39,984 39,242 25,872 3.36 2.83 
5. นายสงขลา ไข่แก้ว 834 548 18,554 17,459 41,695 27,419 23,141 9,960 2.25 1.57 
6. นายวิฑูรย ์ตะเพียนทอง 1,593 628 22,705 12,747 95,610 37,668 72,905 24,921 4.21 2.96 
7. นางโบตั๋น หัดไทย 1,123 1,512 16,807 18,855 57,413 77,292 40,606 58,437 3.42 4.10 
8. นายบังคม ฝึกฝนจิต 1,651 1,385 22,005 17,365 82,544 69,236 60,539 51,871 3.75 3.99 
9. นายจีระพันธุ์ สะอาด 1,414 1,623 21,125 24,648 70,715 81,163 49,590 56,515 3.35 3.29 
10. นายขจรศักดิ์ วงสกด 465 806 11,367 17,577 23,240 40,293 11,873 22,716 2.04 2.29 

เฉลี่ย 1,080 950 17,295 16,080 55,928 48,606 38,633 32,526 3.23 3.02 
T-test 0.98ns 0.85ns 1.00ns 1.01ns 0.69ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
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5. ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดตราด 
ผลการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินพบดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 4.13-5.18 ค่าความ

น าไฟฟ้า 0.02-0.04 ms/cm ปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 1.90-3.35 ปริมาณฟอสฟอรัสระหว่าง 9.33-214.74 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมระหว่าง 19.55-101.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมระหว่าง 
14.32-482.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณแมกนีเซียมระหว่าง 4.23-51.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยภาพรวม
ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มเป็นกรดเล็กน้อย พบมี 8 แปลงมีค่าต่ ากว่า 5 ค่าความน าไฟฟ้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 
0.02 ms/cm คือดินไม่เค็ม ค่าอินทรียวัตถุในภาพรวมมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ (ค่ามากกว่าร้อยละ 2) มีเพียง
หนึ่งแปลง คือแปลงนายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย มีค่าร้อยละ 1.9 
ปริมาณฟอสฟอรัสในภาพรวมต่ ากว่าค่าที่เหมาะสม ค่าเหมาะสมระหว่าง 26-42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบ 4 แปลงมี
ปริมาณฟอสฟอรัสสูง (167.21-214.74 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และพบส่วนใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียมต่ ากว่าค่าท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ผลวิเคราะห์ดินปลูกมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 

เกษตรกร 
ความเป็น 
กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 
(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 4.75 0.02 1.90 13.24 19.55 143.38 13.00 
2. นายประเทือง มงคลนาม 5.18 0.03 2.61 55.54 58.52 318.51 24.06 
3. นายไพโรจน ์นาวาผล 4.13 0.03 3.04 23.24 53.16 14.32 4.23 
4. นายบุญสม ผอ่งท่าไม้ 4.75 0.03 3.35 214.74 62.97 347.74 41.32 
5. นายณรงค์ สารเรศ 4.30 0.04 2.73 28.22 101.14 213.27 18.46 
6. นายแฉล้ม หาญพล 4.65 0.03 3.07 13.77 39.35 163.94 34.45 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 4.32 0.03 2.88 9.33 48.39 35.20 7.57 
8. นายวันชยั สมานพรรค 4.29 0.04 2.91 29.66 52.33 152.97 15.81 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย ์ 5.04 0.03 2.64 167.21 69.83 482.64 51.13 
10. นายจ าเนยีร ไชยริป ู 4.74 0.03 2.89 212.29 54.26 172.84 20.32 

 6. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2559/2560 
เริ่มด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่

จังหวัดตราดจ านวน 10 รายๆ ละ 2 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตมังคุดเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร แนะน าเกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้น เริ่มการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู ตามปฏิทินการผลิตมังคุดที่แนะน าโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี หลังเก็บเกี่ยวได้
แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิงและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล ช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมออกดอก
หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ร่วมกับสารสกัด
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สาหร่ายฝนทิ้งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 มังคุดกระทบแล้งก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยว
ชัดเจน จึงให้น้ าครั้งแรก และครั้งต่อไปทุก 7-10 วัน เกษตรกรเริ่มให้น้ ามังคุดปลายเดือนธันวาคม 2559 

ผลการประเมินการออกดอกมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2559/2560 พบว่ามังคุดออก
ดอก 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงกลางเดือนมกราคม 2560 รุ่นที่ 2 ในช่วงปรายเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 3 ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ค่าเฉลี่ยร้อยละการออกดอกจาก 10 แปลง และ
หากคิดการออกดอกและติดผลทั้ง 3 รุ่น เป็นร้อยละ 100 พบว่าปี 2559/2560 ทั้ง 2 กรรมวิธี มังคุดออกดอกใน
รุ่นที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ออกดอกน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าเฉลี่ยการออกดอก
รุ่นที่ 1 กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 16 และกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 16 เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 2 กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 59 และ 

58 ตามล าดับ เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและการออกดอกรุ่นที่ 3 กรรมวิธีแนะน าออกดอก
ร้อยละ 25 และกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 26 เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test พบว่าร้อยละการออกดอกและติดผลของทั้ง 3 รุ่น ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 14 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

รุ่นที ่1 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
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1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 15 20 50 48 30 32 
2. นายประเทือง มงคลนาม 15 15 60 58 25 27 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 25 20 63 60 12 20 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 10 10 60 60 30 30 
5. นายณรงค์ สารเรศ 10 10 60 60 30 30 
6. นายแฉล้ม หาญพล 15 13 65 65 20 22 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 25 22 60 60 25 18 
8. นายวันชัย สมานพรรค 20 18 50 50 30 32 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 10 10 60 60 30 30 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 20 20 65 60 20 20 

เฉลี่ย 16 16 59 58 25 26 
T-test 0.42ns 0.06ns 0.46ns 

ออกดอก ธ.ค.-ม.ค. ม.ค.-ก.พ. มี.ค. 
เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย. พ.ค.-มิ.ย. มิ.ย.-ก.ค. 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

  ผลการสุ่มประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุด ปี 
2559/2560 พบผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดตราด กรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 87 และ 83 กรัม ตามล าดับ และกรรมวิธีแนะน าผลผลิตมีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยกรรมวิธี
แนะน ามีค่าเฉลี่ยผลมังคุดไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหลร้อยละ 55 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย ที่พบไม่มีอาการ
เนื้อแก้วยางไหลร้อยละ 51 และพบค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของโรคและแมลงในกรรมวิธีแนะน าน้อยกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่ร้อยละ 56 และร้อยละ 61 ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test 
พบว่าคุณภาพผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผล ร้อยละการไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล และร้อยละการเข้าท าลายของโรคและ
แมลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 15) 
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ตารางท่ี 15 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 86 86 48 48 78 88 
2. นายประเทือง มงคลนาม 90 84 60 44 74 72 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 88 83 66 46 58 34 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 78 74 26 30 32 34 
5. นายณรงค์ สารเรศ 73 80 62 74 25 64 
6. นายแฉล้ม หาญพล 86 76 74 66 60 60 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 77 76 48 46 34 48 
8. นายวันชัย สมานพรรค 112 97 68 58 58 68 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 83 81 64 48 64 62 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 97 97 38 48 72 80 

เฉลี่ย 87 83 55 51 56 61 
T-test 0.09ns  0.23ns  0.30ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของ
เกษตรกร จ านวน 10 ราย จังหวัดตราดปี 2559/2560 พบว่ากรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 549 กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต 6,244 บาท/ไร่ เกษตรกรขายผลผลิตที่ราคากิโลกรัมละ 50-70 บาท สรุปรายได้ 32,796 บาท/ไร่ 
ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า 536 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธี
แนะน า 5,621 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 32,763 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่ากรรมวิธีแนะน า มีรายได้สุทธิ 
27,245 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 27,075 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่า คือ 5.8 ส่วนกรรมวิธีแนะน ามีค่า 5.4 จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test พบว่าปริมาณผลผลิต และ BCR มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เมื่อค านวณ 
ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนพบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 16) ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีแนะน ามี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเป็นเงินเฉลี่ย 623 บาท/ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงต้น 
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ตารางท่ี 16 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2559/2560 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 538 530 6,125 5,000 34,320 34,450 28,195 29,450 5.6 6.9 
2. นายประเทือง มงคลนาม 534 520 5,840 4,940 31,440 31,200 25,600 26,260 5.4 6.3 
3. นายไพโรจน ์นาวาผล 796 779 2,996 2,276 46,560 46,740 43,560 44,464 15.5 20.5 
4. นายบุญสม ผอ่งท่าไม้ 368 355 4,053 3,333 17,650 17,750 13,597 14,417 4.4 5.3 
5. นายณรงค์ สารเรศ 425 398 8,375 7,250 26,195 25,870 17,820 18,620 3.1 3.6 
6. นายแฉล้ม หาญพล 426 400 11,453 10,733 22,165 22,000 10,712 11,267 1.9 2.1 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 616 608 3,625 3,130 36,960 36,480 33,335 33,350 10.2 11.7 
8. นายวันชยั สมานพรรค 559 543 10,054 11,882 32,340 32,580 22,286 20,698 3.2 2.7 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย ์ 528 533 5,531 4,406 31,680 31,980 26,149 27,574 5.7 7.3 
10. นายจ าเนยีร ไชยริป ู 695 694 4,389 3,264 48,650 48,580 44,261 45,316 11.1 14.9 

เฉลี่ย 549 536 6,244 5,621 32,796 32,763 26,552 27,142 6.6 7.8 
T-test 3.94* 0.54ns 0.07ns 0.58ns -2.65* 

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

 7. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2560/2561 
ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่จังหวัดตราด ปี 2560/2561 

โดยด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2559/2560 เกษตรกรเก็บผลผลิตมังคุดเสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้เกษตรกรเร่งเตรียมความพร้อมของต้น โดยแนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิ งแขนงทันทีและ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม ร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบ 46-0-0 เพ่ือกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน ขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบ
อ่อนให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล และช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้
เกษตรกรเตรียมความพร้อมออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 1/3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ผลการด าเนินการเตรียมต้นและการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนท าได้ช้า เนื่องจากผลผลิตที่
ล่าช้ามาจากการผลิตปีที่แล้ว ท าให้มีการแตกใบอ่อนช้ามาถึงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2560 นอกจากนี้ สภาพ
อากาศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 มีฝนตกสลับอากาศหนาวเย็น ร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์สูง การ
งดน้ าเพ่ือให้มังคุดเครียดและบังคับการออกดอกจึงเป็นไปได้ยาก โดยรวมผลผลิตของแปลงเกษตรกรในปีนี้จึงลดลง
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กว่าปีที่แล้ว จากการสัมภาษณ์เกษตรกรแปลงข้างเคียง และเกษตรกรที่ด าเนินการทดลอง พบภาพรวมการออก
ดอกมังคุดปี 2560/2561 น้อยกว่าปี 2559/2560 โดยลดลงจากที่เคยติดผลจากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ  
20-30 ซึ่งคาดว่าเกิดจากการเตรียมความพร้อมของต้นมังคุดของเกษตรกรไม่สมบูรณ์เพียงพอ ประกอบกับสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวย จึงท าให้ผลผลิตของแปลงเกษตรกรในปีนี้จึงลดลงกว่าปีที่แล้ว 

ผลการประเมินการออกดอกและติดผลมังคุดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดตราด
จ านวน 10 ราย พบว่ามังคุดออกดอก 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 ถึงกลางเดือนมกราคม 2561 และ
รุ่นที่ 2 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คิดผลรวมการออกดอกและติดผลท้ัง 2 รุ่นเป็น ร้อยละ 
100 เมื่อเทียบเป็นร้อยละการออกดอกและติดผลในแต่ละรุ่น ทั้ง 2 กรรมวิธี มังคุดออกดอกในรุ่นที่ 2 มากที่สุด 
รองลงมาคือรุ่นที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 1 กรรมวิธีแนะน าออกดอกร้อยละ 34 และ
กรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 26 เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ค่าเฉลี่ยการออกดอกรุ่นที่ 2 
กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรออกดอกร้อยละ 66 และ 74 ตามล าดับ เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคมซึ่งเป็นรุ่นที่ออกดอกมากที่สุด จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test พบว่าร้อย
ละการออกดอกและติดผลของทั้ง 2 รุ่น มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 17) โดยในรอบการผลิตมังคุดปี 
2560/2561 มังคุดออกดอกล่าช้าและปริมาณการออกดอกของแปลงเกษตรกรในปีนี้จึงลดลงกว่าปีที่ผ่านมา  

ตารางท่ี 17 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2560/2561 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

รุ่นที ่1 รุ่นที ่2 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 15 10 85 90 
2. นายประเทือง มงคลนาม 35 30 65 70 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 60 40 40 60 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 30 20 70 80 
5. นายณรงค์ สารเรศ 0 0 0 0 
6. นายแฉล้ม หาญพล 30 20 70 80 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 50 40 50 60 
8. นายวันชัย สมานพรรค 35 30 65 70 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 10 10 90 90 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 40 30 60 70 

เฉลี่ย 34 26 66 74 
T-test 4.47* -4.47* 

ออกดอก ธ.ค. - ม.ค. ม.ค. - ก.พ. 
เก็บเกี่ยว มี.ค. – เม.ย. พ.ค. – ก.ค. 
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หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

ผลการสุ่มประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู
จังหวัดตราด ปี 2561 พบว่าผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะน ามีน้ าหนักและคุณภาพผลดีกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 97 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 78 และมี
โรค/แมลงเข้าท าลายน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร มีน้ าหนักผล
เฉลี่ย 83 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 64 และมีโรค/แมลงเข้าท าลาย
มากกว่าคิดเป็นร้อยละ 56 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test พบว่าคุณภาพผลผลิต
ได้แก่ น้ าหนักผล และร้อยละการไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนร้อยละการเข้าท าลายของ
โรคและแมลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 18) 

 

 

ตารางท่ี 18 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2560/2561 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 96 82 62 58 38 58 
2. นายประเทือง มงคลนาม 102 88 94 74 50 44 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 106 91 90 82 44 60 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 85 70 80 76 20 24 
5. นายณรงค์ สารเรศ 0 0 0 0 0 0 
6. นายแฉล้ม หาญพล 95 77 80 66 70 72 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 87 81 90 76 64 68 
8. นายวันชัย สมานพรรค 103 69 74 26 13 10 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 102 90 86 68 96 78 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 98 100 46 50 80 94 

เฉลี่ย 97 83 78 64 53 56 
T-test 4.36* 2.83* 0.38ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
 * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 
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ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของ
เกษตรกรในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2560/2561 ภาพรวมพบว่าเกษตรกรมีผลผลิตน้อยกว่าปี 2559/2560 
โดยลดลงจากที่เคยติดผลจากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 10-30 ส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงกว่าทุกๆ ปี เกษตรกร
ขายผลผลิตที่ราคากิโลกรัมละ 50-80 บาท สรุปผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 568 
กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิต 6,361 บาท/ไร่ เกษตรกรขายผลผลิตที่ราคากิโลกรัมละ 50-80 บาท สรุปรายได้ 
33,206 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า 386 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิต
ต่ ากว่ากรรมวิธีแนะน า 5,877 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 29,004 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่ากรรมวิธีแนะน า มี
รายได้สุทธิ 31,695 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 19,985 บาท/ไร่ ทั้งนี้กรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR 
เฉลี่ยสูงกว่า (6.0) ในกรรมวิธีเกษตรกร (4.4) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test 
พบว่าปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 19) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 525 425 6,093 5,093 42,000 34,000 35,907 28,907 6.9 6.7 
2. นายประเทือง มงคลนาม 420 360 6,013 5,213 33,600 28,800 27,587 23,587 5.6 5.5 
3. นายไพโรจน ์นาวาผล 1,072 368 2,791 2,151 27,777 27,777 24,986 25,626 10 12.9 
4. นายบุญสม ผอ่งท่าไม้ 272 275 7,406 6,766 16,320 16,500 8,914 9,734 2.2 2.4 
5. นายณรงค์ สารเรศ - - - - - - - - - - 
6. นายแฉล้ม หาญพล 400 368 11,573 10,933 20,000 18,400 8,427 7,467 1.7 1.7 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 561 275 3,870 3,430 31,818 31,818 27,948 28,388 8.2 9.3 
8. นายวันชยั สมานพรรค 539 154 10,161 11,967 32,340 9,240 22,179 2,727 3.2 0.8 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย ์ 550 275 5,003 4,003 33,000 16,500 27,997 12,497 6.6 4.1 
10. นายจ าเนยีร ไชยริป ู 775 975 4,337 3,337 62,000 78,000 57,663 74,663 14.3 23.4 

เฉลี่ย 568 386 6,361 5,877 33,206 29,004 26,845 23,127 5.2 4.9 
T-test 0.07ns 0.14ns 0.29ns 0.40ns 0.46ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 



38 
 

8. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2561/2562 
ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่จังหวัดตราดปี 2561/2562 

เกษตรกรเก็บผลผลิตมังคุดปี 2561 เสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้เกษตรกร
เตรียมความพร้อมของต้น โดยหลังเก็บเกี่ยวแนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิงแห้ง และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ประกอบด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม ร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบ 46-0-0 เพ่ือกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกันขณะที่ในช่วงมังคุดแตกใบอ่อน
ให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล และช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้
เกษตรกรเตรียมความพร้อมออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 1/3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และได้เพ่ิมเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับการฉีด
พ่นแมกนีเซียมทางใบ 2-3 ครั้ง  

ผลการด าเนินงานพบว่ามังคุดเริ่มทยอยออกดอกรุ่นที่ 1 เริ่มบานอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
2561 ถึงต้นเดือนกลางธันวาคม 2562 มีค่าเฉลี่ยการออกดอกและติดผลกรรมวิธีแนะน าร้อยละ 25 มากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยการออกดอกและติดผลร้อยละ 19 รุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละการออกดอกและติดผลมากที่สุด 
โดยกรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการออกดอกและติดผลร้อยละ 53 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยการออกดอก
และติดผลร้อยละ 51 ส่วนรุ่นที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละการออกดอกและการติดผล โดยกรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการ
ออกดอกและติดผลร้อยละ 22 ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยการออกดอกและติดผลร้อยละ 30 การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเริ่มเก็บรุ่นที่ 1 เริ่มเก็บผลผลิตประมาณต้นเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป และสิ้นสุดปลายเดือน
กรกฎาคม 2562 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test พบว่าร้อยละการออกดอกและ
ติดผลของทั้ง 3 รุ่น มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 20)  

 

 

ตารางท่ี 20 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2561/2562 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

รุ่นที ่1 รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 30 25 35 25 35 50 
2. นายประเทือง มงคลนาม 30 20 50 60 20 20 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 30 20 50 55 20 25 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 25 20 60 55 15 25 
5. นายณรงค์ สารเรศ 15 15 55 50 30 35 
6. นายแฉล้ม หาญพล 20 15 55 55 25 30 
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7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 20 15 60 55 20 30 
8. นายวันชัย สมานพรรค 30 25 55 50 15 25 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 25 20 55 50 20 30 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 25 20 55 55 20 25 

เฉลี่ย 25 19 53 51 22 30 
T-test 6.13* 0.31ns -5.58* 

ออกดอก พ.ย. – ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. มี.ค. – เม.ย. 
เก็บเกี่ยว มี.ค. - เม.ย. เม.ย. - พ.ค. มิ.ย. – ก.ค.  

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

จังหวัดตราด ประเมินผลผลิตและคุณภาพมังคุดจากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู
ในปี 2561/2562 พบว่า ผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะน ามีน้ าหนักและคุณภาพผล ดีกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร โดยกรรมวิธีแนะน ามีมีน้ าหนักผลเฉลี่ย 86 กรัม มีโรค/แมลงเข้าท าลายน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 43 แต่
พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 67 ส่วนผลผลิตมังคุดที่ปฏิบัติตามกรรมวิธีของ
เกษตรกร มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 84 กรัม พบผลที่ไม่แสดงอาการเนื้อแก้วยางไหลมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 62 และมี
โรค/แมลงเข้าท าลายมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 60 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการโดยใช้ T-test 
พบว่าคุณภาพผลผลิตของมังคุด ได้แก่ น้ าหนักผล ร้อยละการไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล และร้อยละการเข้าท าลายของ
โรคและแมลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 21) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 21 น้ าหนัก/ผล เปอร์เซ็นต์ผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหล และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2561/2562 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล (กรัม) 

ผลไม่มีอาการเนื้อแก้ว
ยางไหล (%) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 93 77 60 58 72 88 
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2. นายประเทือง มงคลนาม 105 88 58 58 32 40 
3. นายไพโรจน์ นาวาผล 94 88 68 72 30 52 
4. นายบุญสม ผ่องท่าไม้ 66 62 70 74 40 54 
5. นายณรงค์ สารเรศ 87 85 66 64 22 28 
6. นายแฉล้ม หาญพล 96 116 62 48 48 70 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 85 80 62 30 56 70 
8. นายวันชัย สมานพรรค 78 82 80 80 14 56 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย์ 77 77 70 80 36 52 
10. นายจ าเนียร ไชยริปู 77 82 70 54 80 88 

เฉลี่ย 86 84 67 62 43 60 
T-test 0.55ns 0.25ns 0.84ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 

ผลการค านวณผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของ
เกษตรกรในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2562 ภาพรวมพบว่าเกษตรกรมีผลผลิตมากกว่าปี 2561 เกษตรกร
ลงทุนสูงกว่าปี 2561 เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานเก็บเกี่ยว โดยมีราคาค่าจ้างแรงงาน
เก็บเก่ียว 7-10 บาท/กิโลกรัม และด้วยผลผลิตมีมากกว่าปี 2561 ราคาขายผลผลิตจึงต่ ากว่าปีที่ผ่านโดยมีราคา 50 
บาท/กิโลกรัม สรุปผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 655 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิต 6,417 
บาท/ไร่ สรุปรายได้ 32,750 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า 611 
กิโลกรัม/ไร่ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีแนะน า 5,981 บาท/ไร่ สรุปรายได้ 30,550 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ 
พบว่ากรรมวิธีแนะน า มีรายได้สุทธิ 26,333 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 24,569 บาท/ไร่ ทั้งนี้
กรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับวิธีเกษตรกร (5.1) และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีการ
โดยใช้ T-test พบว่าปริมาณผลผลิต รายได้ผล ตอบแทน และ BCR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 22) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 22 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของมังคุดในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2561/2562 
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เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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. นายปรีชา คล้าเจริญสมบัติ 621 488 6,110 5,360 31,050 24,400 24,940 19,040 5.0 4.6 
2. นายประเทือง มงคลนาม 617 696 5,800 5,300 30,850 34,800 25,050 29,500 5.3 6.6 
3. นายไพโรจน ์นาวาผล 1,141 960 2,993 2,636 25,000 25,000 22,007 22,364 8.4 9.5 
4. นายบุญสม ผอ่งท่าไม้ 416 339 3,993 3,693 20,800 16,950 16,807 13,257 5.2 4.5 
5. นายณรงค์ สารเรศ 475 385 8,360 7,610 23,750 19,250 15,390 11,640 2.8 2.5 
6. นายแฉล้ม หาญพล 475 436 11,893 11,093 23,750 21,800 11,857 10,707 2 2.0 
7. นายลองจั่น มะลิซ้อน 726 660 3,640 3,490 36,300 33,000 32,660 29,510 10 9.5 
8. นายวันชยั สมานพรรค 635 781 12,392 12,242 31,750 39,050 19,358 26,808 2.6 3.2 
9. นายกวิน วิสุทธิแพทย ์ 621 593 5,016 4,766 31,050 29,650 26,034 24,884 6.2 6.2 
10. นายจ าเนยีร ไชยริป ู 818 770 3,974 3,624 40,900 38,500 36,926 34,876 10.3 10 

เฉลี่ย 655 611 6,417 5,981 29,520 28,240 23,103 22,259 5.8 5.9 
T-test 0.18ns 5.50* 0.35ns 0.53ns 0.72ns 

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

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูตั้งแต่ ปี 2559/2560 ถึง ปี 2561/2562 ของทั้งใน
จังหวัดจันทบุรีและตราด พบว่า ในแต่ละปี มังคุดทั้ง 2 พ้ืนที่ยังคงออกดอกในฤดูกาลปกติ โดยกรรมวิธีแนะน ามี
แนวโน้มในภาพรวมสามารถชักน าให้มังคุดออกดอกรุ่นที่ 1 มากกว่าวิธีเกษตรกร แม้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างทางสถิติ 
แต่ท าให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพซึ่งมีผลต่อราคาท าให้มีรายได้และผลตอบแทนมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร ทั้งนี้ อาจเกิดจากการเตรียมต้นที่เหมาะสม เช่น การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ย และมีการชักน าให้แตกใบอ่อน
โดยเร็วและพร้อมกันด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยเกร็ด 46-0-0 ซึ่งธีรวุฒิ และคณะ (2558) รายงานว่า ตายอดที่มีอายุไม่น้อย
กว่า 9 สัปดาห์ หลังการแตกใบอ่อนชุดสุดท้ายร่วมกับการจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น ท าให้ต้นมี
ความสมบูรณ์สูง เมื่อท าการชักน าให้ออกดอกด้วยการจัดการงดน้ าต่อเนื่อง 30 วัน จนต้นมังคุดเครียดจึงเกิดการ
พัฒนาของตาดอกได้ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร นับเป็นปัจจัยภายในที่สามารถจัดการได้ แต่ไม่สามารถควบคุมปัจจัย
ภายนอกในเรื่องสภาพอากาศได้ เนื่องจากมีฝนตกเป็นระยะในช่วงที่ท าการงดน้ า (ภาคผนวก ข และ ภาพผนวกที่ 
1 และ 2) ท าให้การควบคุมน้ าไม่มีความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จึงมีการออกดอกในฤดูกาลปกติ  ในจังหวัดจันทบุรี ปี 
2559/2560 และปี 2560/2561 มังคุดมีการออกดอก 3 รุ่น เป็นส่วนใหญ่ แต่กรรมวิธีแนะน ามีแนวโน้มท าให้
มังคุดออกดอกได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรในดอกรุ่นที่ 1 และ 2 ส่วนปี 2561/2562 มังคุดเริ่มมีการออกดอกถึง 
4 รุ่น กรรมวิธีแนะน าเริ่มมีการออกดอกน้อยกว่าวิธีเกษตรกรเล็กน้อยในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 แต่มีการออกดอก
มากกว่าวิธีเกษตรกรในรุ่นที่ 2 และ 4 สลับกันไป จากการออกดอกจ านวนมากท าให้กรรมวิธีแนะน าให้ปริมาณ
ผลผลิตจ านวนมากตามไปด้วย ในส่วนของคุณภาพผลผลิตพบว่า การผลิตมังคุดตามกรรมวิธีแนะน ามีแนวโน้มให้
ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพมากกว่าวิธีเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านของน้ าหนักผลและพบการเข้ าท าลายของโรคและ
แมลงน้อยกว่า แต่มีผลที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อยกว่าวิธีเกษตรกร อย่างไรก็ดี มังคุดยังคงมีคุณภาพส่วน
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ใหญ่ไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 2 วิธี การเตรียมต้นก่อนชักน าให้มังคุดออกดอกเป็นสิ่งส าคัญ ในแต่ละปีกรรมวิธี
แนะน ามีต้นทุนการผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรอาจเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและค่าแรงจัดการต่างๆ ซึ่งในปีแรกของ
การทดสอบพบว่าท าให้กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR สูง คือคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีแนะน า แม้จะให้
ปริมาณผลผลิต รายได้ และผลตอบแทนต่ ากว่า แต่กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตคุณภาพในปริมาณซึ่งส่งผลถึงราคา
ด้วย ท าให้กรรมวิธีแนะน ามีรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าในทุกปีที่ทดสอบ และเริ่มมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
มากกว่ากรรมวิธีแนะน าใน 2 ปีหลัง ที่ทดสอบ ดังแสดงในค่า BCR ในจังหวัดตราด พบว่า มังคุดมีการออกดอก 3 
รุ่น เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน การออกดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติในบางรุ่น ซึ่งรุ่นสุดท้ายของแต่ละปีมักพบว่า
กรรมวิธีเกษตรกรมีการออกดอกที่ดีกว่า แต่มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมีแนวโน้มที่ด้อยกว่า ซึ่งคุณภาพ
ผลผลิตนี้ส่งผลถึงราคาด้วย ท าให้กรรมวิธีแนะน ามีรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าในทุกปีที่ทดสอบ ยกเว้นในปีแรก
ที่ทดสอบ ที่พบว่ากรรมวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทนสูงและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีแนะน าดัง
แสดงในค่า BCR เนื่องจากกรรมวิธีแนะน าต้องใช้ต้นทุนในการเตรียมต้นและการจัดการต่างๆจ านวนมากในปีแรกที่
ทดสอบเพ่ือให้มังคุดออกดอกและผลผลิตมีคุณภาพ จึงพบความแตกต่างสถิติในค่า BCR ของปีแรก ซึ่งใน 2 ปีหลัง
พบว่า การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะน าเริ่มมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้นและไม่แตกต่างกันทางสถิติ   
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2. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก 
Test and Development on Early Season of Rambutan Production Technology in the East Region 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบและพัฒนาการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะ
ต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ด าเนินงานในพื้นที่ปลูกเงาะของจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 
ถึงกันยายน 2562 แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 1) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก และ 2) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก ผลการศึกษาเทคโนโลยี
การผลิตเงาะต้นฤดูจากการสัมภาษณ์ พบว่า การผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชัก
น าให้ออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ส่วนในต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด สอดคล้องในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือ
ส่งเสริมการติดผล ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูปี 2559/2560-2561/2562 พบว่า เงาะใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนใหญ่ยังให้ผลผลิตในฤดูกาลปกติ แต่เงาะมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกัน โดย
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กรรมวิธีแนะน ามีการออกดอกและให้ผลผลิตคุณภาพดีในปริมาณมาก ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนมาก จากการใช้
ต้นทุนต่ าจึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรด้วย ในจังหวัดจันทบุรีพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผล
ผลิต 2,898, 2,884 และ 2,825 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 34,845, 33,608 และ 88,840 บาท/ไร่ 
ตามล าดับ และค่า BCR 2.9, 1.7 และ 4.1 ตามล าดับ ในจังหวัดตราดพบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิต 2,474, 2,723 
และ 2,925 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทน 55,240, 66,425 และ 73,565 บาท/ไร่ ตามล าดับ และค่า BCR 2.9, 
3.3 และ 3.6 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

Test and development on early season of rambutan technology in the east region 
to test the technology of early season production of rambutan in the eastern region, which 
conducted at rambutan orchard areas of Chanthaburi and Trat provinces during October 2015-
September 2019. Divided into 2 experiments, 1) study on early season of rambutan production 
technology of farmers in the east region and 2) test and development on early season of 
rambutan production technology in the east region. The result of study on early season of 
rambutan production technology by interviews showed that the early season of rambutan 
production of farmers in Kwian Hak sub-district, Khlung district, Chanthaburi province in line with 
the recommend of the Department of Agriculture on pruning, fertilizing, water management to 
induce flowering and pollination to promote fruiting, in Huang Nam Khao and Ao Yai sub-district, 
in line with fertilizing, water management to induce flowering and pollination to promote 
fruiting. Results of test and development on early season of rambutan production technology in 
2016/2017-2018/2019 showed that the most rambutan in Chanthaburi and Trat provinces still 
yield in normal season. But rambutan had different percentage of flowering. The recommended 
methods gave more good quality yield, resulting more incomes and benefits. Due to the low 
production cost, they had worth the investment than the farmer's methods. In Chanthaburi, 
found that the recommended methods had yield with 2,898, 2,884 and 2,825 kg/rai, 
respectively, benefits were 34,845, 33,608 and 88,840 baht/rai, respectively and BCR were 2.9, 
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1.7 and 4.1, respectively. In Trat, found that the recommended methods had yield with 2,474, 
2,723 and 2,925 kg/rai, respectively, benefits were 55,240, 66,425 and 73,565 baht/rai, 
respectively and BCR were 2.9, 3.3 and 3.6, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

เงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปี 2556 เงาะมีพ้ืนที่ปลูก 314,647 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล
ผลิต 299,465 ไร่ ผลผลิตรวม 315,843 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่
ปลูก 89,571 ไร่ ตราด 53,074 ไร่ และ ระยอง 10,235 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เป็นไม้ผลเมือง
ร้อน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตร/ปี 
มีการกระจายตัวของฝนสม่ าเสมอ สภาพพ้ืนที่มีความชื้นสูง 75-85% แต่ต้องการสภาพแห้งแล้งก่อนออกดอก
ติดต่อกัน 21-30 วัน สภาพดินควรเป็นดินร่วนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ าดี ระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มปลูกจนเริ่มให้ผลผลิตมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เงาะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ ออกดอกจนผลแก่ใช้เวลา
ประมาณ 130-160 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) จากการทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตเงาะคุณภาพ พบว่ากรรมวิธีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การชักน าการออกดอก การช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล การ
จัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผล และการป้องกันก าจัดศัตรูเงาะ สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต 12.7 
เปอร์เซ็นต์ (จรีรัตน์ และคณะ, 2556) 
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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   
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 จุด/ต้น เมื่อช่อดอกส่วนมากบานได้ 5% ของจ านวน
ดอกในช่อ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

ปัญหาการผลิตเงาะส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการผลิตของเกษตรกรไม่เหมาะสม ท าให้ประสิทธิภาพต่ า 
ทั้งด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตสูง ท าให้เนื้อที่ปลูกลดลงจาก 547 ,585 
ไร่ ในปี 2546 เป็น 335,695 ไร่ ในปี 2555 (พ้ืนที่ปลูกลดลง 39%) เป็นผลมาจากปัญหาด้านราคาและแรงงาน
เก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 3-4 รุ่น เงาะต้นฤดูจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนเมษายน -
กลางเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ท าให้เงาะต้นฤดูมีราคาสูงกว่าเงาะกลางฤดู 
2-4 เท่า (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) หากเกษตรกรท าการผลิตเงาะต้นฤดู จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใน
การบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ราคา มีคุณภาพ และคุ้มค่าการลงทุน ทั้งยังลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
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การทดลองท่ี 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ส ารวจข้อมูลการผลิตเงาะของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุดรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 

(เกษตรกรต้นแบบ) ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตเงาะต้นฤดู มีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดท า Listing Frame ของเกษตรกรที่ปลูกเงาะต้นฤด ู
2. สุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบโดยใช้วิธี Purposive Sampling 
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบ

ปลายเปิด โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ข้อมูลการปลูกและ

การผลิตเงาะ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของต้น การจัดการ

ปุ๋ย การชักน าการออกดอก  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตเงาะต้นฤดู  

 4. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไปทดสอบใช้กับเกษตรกรที่ปลูกเงาะต้นแบบ
ในจังหวัดจันทบุรีและตราด จ านวน 20 ราย แล้วน ากลับมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ จึงท าการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป 

5. สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกเงาะต้นแบบในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 ราย และจังหวัดตราด 
จ านวน 80 ราย 

6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกเงาะต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
7. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้คือค่าร้อยละ (percentage) และค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) 
8. สรุปผลการศึกษา 
เวลาและสถานที่ด าเนินการ ด าเนินการทดสอบในแปลงเงาะของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี

และตราด ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

การทดลองท่ี 2 ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
  1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า 
ประกอบด้วย กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร ดังนี้ 
 
 

กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัดแต่งกิ่ง
ที่ถูกโรคและแมลงท าลายออกทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็น

1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัดแต่ง
กิ่ ง และใส่ปุ๋ ยหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร     
15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น 
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กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
เมตร จ านวน 1 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีทางดินตามค่าวิเคราะห์
ดินเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของต้น ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร     
15-15-15 ร่วมกับ 46-0-0 อัตราเป็นกิโลกรัม/ต้น และฉีด
พ่นสารคาร์โบไฮเดรตส 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 ตามค่า
วิเคราะห์ดินก่อนออกดอก 1-2 เดือน เพ่ือสะสมอาหาร
และเตรียมต้นให้พร้อมออกดอก อัตราเป็นกิโลกรัม/ต้น 

หรือไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว อัตรา 
20-30 กิโลกรัม/ต้น ส่วนใหญ่ไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยเสริม
ทางใบ แต่มีการฉีดพ่นสารสกัดจากสาหร่ายหรืออะมิโน
บ้าง 1-2 ครั้ง เมื่อเงาะแตกใบอ่อน 1-2 ชุดใบ จึงใส่
ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 8-24-24 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น  

2) การจัดการน้ าเพื่อกระตุ้นการออกดอก โดยการให้ต้นเงาะ
กระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 15 วัน และสังเกตสีของตายอด 
หากตายอดมีการพัฒนาและเปลี่ยนจากสีน้ าตาลด าเป็นสี
น้ าตาลทอง ก็เริ่มให้น้ าอีกครั้งหนึ่งในอัตราเท่าเดิมเพ่ือเร่ง
การพัฒนาการของตายอด เมื่อตายอดพัฒนาเป็นตาดอกจึงให้
น้ าในอัตรา 75% ของการให้น้ าปกติ แต่หากพบว่าตายอด
พัฒนาจากสีน้ าตาลด าเป็นสีน้ าตาลปนเขียวหรือเขียวน้ าตาล 
ต้องหยุดให้น้ าและปล่อยให้กระทบแล้งอีกครั้งหนึ่ง จน
สังเกตพบว่าตายอดเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลทองจึงเริ่มให้น้ าใน
อัตราครึ่งหนึ่งของการให้น้ าครั้งแรก 

2) การจัดการน้ าเพื่อกระตุ้นการออกดอก ส่วนใหญ่
งดให้น้ าจนต้นเงาะแสดงอาการใบห่อ-ใบเหลืองร่วง 
แล้วให้น้ าในปริมาณมาก บางรายไม่มีการงดให้น้ า แต่
ให้น้ าในปริมาณลดลง และสังเกตสีของตายอด 
 

3) การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล ใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5%  WP 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นช่อดอก
บางส่วนของทรงพุ่มประมาณ 4-5 จุด/ต้น เมื่อช่อดอก
ส่วนมากเริ่มมีดอกบาน 5% ของจ านวนดอกในช่อ 
เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกจากดอกตัวเมียเป็นดอกตัวผู้  

3) การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล ใช้ช่อ
ดอกตัวผู้ที่บานแล้วมาเกาะบนช่อดอกตัวเมียที่บานแล้ว 
หรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% 
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 ผล/ช่อ และ
ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-50 อัตราเป็นกิโลกรัม/ต้น หากพบว่าผลไม่

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 กิโลกรัม/ต้น 
ไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ     
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กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
สมบูรณ์จึงฉีดพ่นสารคาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูปอัตรา 20 
มิลลิลิตร+กรดฮิวมิคอัตรา 20 มิลลิลิตร+ปุ๋ยเกล็ดทาง
ใบสูตร 20-20-20 อัตรา 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร จ านวน 
1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ทันทีท่ีตัดแต่งช่อผลเสร็จ 
5) การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส ารวจโรคและแมลงทุก 
7-10 วัน และป้องกันก าจัดศัตรูตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร 

5) การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ระยะเวลาส ารวจโรค
และแมลงไม่แน่นอน ไม่มีการป้องกันก าจัดศัตรูตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

2. คัดเลือกแปลงเงาะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดจันทบุรีและตราด จังหวัดละ 10 
รายๆ ละ 2 ไร่ ดังนี้ 

จังหวัด ชื่อ-สกุลเกษตรกร 
ที่ตั้งแปลง พิกัด 

ต าบล อ าเภอ ละติจูด (X) ลองติจูด (Y) 

จันทบุรี 

1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0820922 1411720 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0820760 1411758 
3. นางเพทาย พุทธรักษา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0819824 1410577 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0819653 1410423 
5. นางเรณู สมบูรณ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0819908 1410390 
6. นางนภา สมบูรณ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0821185 1411682 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0820884 1412092 
8. นายสัมฤทธิ์ สังฆะเวช ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0823816 1412002 
9. นางสมนึก นิลบดี ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0822658 1414943 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 47P 0821819 1416998 

ตราด 

1. นายวันชัย สุรรัตน ์ ท่ากุ่ม เมือง 48P 239850 1363407 
2. นางส าราญ ศิริกายะ ประณีต เขาสมิง 48P 214102 1384038 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข ประณีต เขาสมิง 48P 215089 1387352 
4. นายสมคิด สมโฉม ประณีต เขาสมิง 48P 215194 1383666 
5. นายวิเชียร แกล้วกล้า ช้างทูน บ่อไร่ 48P 227184 1394873 
6. นายสมพร ฉัยยากูล นนทรีย์ บ่อไร่ 48P 236713 1384174 
7. นายสมบัติ กระต่ายจันทร์ เขาสมิง เขาสมิง 48P 220199 1373077 
8. นายวันชัย สมานพรรค แสนตุ้ง เขาสมิง 48P 215194 1383665 
9. นายสุทิน ทองค า ท่ากุ่ม เมือง 48P 217307 1363296 
10. นายกฤษณ์ ไทยกูล ประณีต เขาสมิง 48P 213327 1383839 
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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
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การออกดอกต่อต้น  

7.3 ปริมาณผลและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
(Total soluble solids; TSS) และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 

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

เวลาและสถานที่ด าเนินการ ด าเนินการทดสอบในแปลงเงาะของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี
และตราด จังหวัดละ 10 รายๆ ละ 2 ไร่ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559-กันยายน 2562 

 
ผลการทดลองและอภิปราย 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ส ารวจข้อมูลการผลิตเงาะของเกษตรกรที่สามารถผลิตเงาะรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 

(เกษตรกรต้นแบบ) จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 ราย และจังหวัดตราด จ านวน 80 ราย สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
1. ส ารวจแหล่งผลิตเงาะในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดจันทบุรีและตราด คัดเลือกแหล่งผลิตเงาะต้นฤดู ได้แก่

ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกร GAP และเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะต้นฤดู 

จังหวัด ที่ตั้งแหล่งผลิตต้นฤดู 
จ านวนเกษตรกร 

เกษตรกร GAP เกษตรกรต้นแบบ 
จันทบุรี ต.เกวียนหัก อ.ขลุง 10 2 

ตราด 
ต.ห้วงน้ าขาว อ.เมือง 31 3 
ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง 61 1 

ตารางท่ี 2 รายชื่อเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะต้นฤดู 
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ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้งแปลง 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1. นางราตรี เชยสมบัติ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 7 
2. นายปกรณ์ บุรพกร เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 2 
3. นายสุทัศน์ ปัญจะกุล ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 5 
4. นายจเร คงพริ้ว ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 17 
5. นางวิไล อาจณรงค ์ ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 5 
6. นางวิไล จินดาวงษ์ อ่าวใหญ่ เมือง ตราด 19 

2. ระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในแหล่งผลิตเงาะต้นฤดูจังหวัดจันทบุรีพบว่าปัจจัยที่ส าคัญท่ีมีผล
ต่อการผลิตเงาะต้นฤดูคุณภาพ ประกอบด้วย 1. ดิน สภาพอากาศ และสภาพพ้ืนที่ต้องเหมาะสม 2. การเตรียมต้น
หลังการเก็บเกี่ยว ให้ต้นมีสภาพสมบูรณ์ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งและไม่ให้ทรงพุ่มสูงเกินไป 3. การตัดแต่งผล ให้มี
ปริมาณผลต่อช่อที่เหมาะสม เพื่อให้ผลมีคุณภาพดี ส่วนจังหวัดตราดพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการผลิตเงาะต้น
ฤดูคุณภาพ มาจากลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้รับลมและความชื้นจากทะเล และลักษณะดิน
เป็นดินร่วนปนทราย เมื่อท าการชักน าให้ออกดอกด้วยการงดน้ าจึงท าให้ดินแห้งเร็ว ส่งผลให้มีการติดดอกออกผล
และเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพ้ืนที่อ่ืนของจังหวัดประมาณครึ่งเดือน ได้ราคาผลผลิตต้นฤดูประมาณกิโลกรัมละ 40-60 
บาท ขณะที่ผลผลิตที่ออกตามฤดูกาลปกติได้ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท 

3. ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 ราย จังหวัด จ านวน 80 ราย ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบ 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเพศชาย ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 80 มีอายุอยู่ในช่วง 31-60 ปี การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 40 มีประสบการณ์ในการท าสวนเงาะมากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
90 มีเนื้อที่ปลูกเงาะไม่เกิน 10 ร้อยละ 50 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ลักษณะการผลิต ร้อยละ 100 เป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู 
ร้อยละ 38 กลางฤดู ร้อยละ 43 และผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 19 สภาพพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเขา 
ลักษณะดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีอากาศร้อนชื้น 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 เป็นเพศหญิง ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 75 มีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 33 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 90 มีประสบการณ์ในการท าสวนเงาะมากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46 มีเนื้อที่ปลูก
เงาะไม่เกิน 5 ไร่ ร้อยละ 30 เนื้อที่ปลูกเงาะมากกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 40 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ ลักษณะการผลิต ร้อยละ 100 เป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ สัดส่วนผลผลิต
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ในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู ร้อยละ 40 กลางฤดู ร้อยละ 42 และผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 18 สภาพพ้ืนที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก และมีลมทะเล 

3.2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะ 
3.2.1 การตัดแต่งกิ่ง 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีมีการเตรียมความพร้อมของต้น 
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 มีตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งกิ่งในทรงพุ่ม และกิ่งข้างออก คิดเป็นร้อยละ 
73 มีการตัดยอดให้มีความสูงมากกว่า 6 เมตร โดยทิ้งส่วนที่ตัดแต่งไว้ในบริเวณแปลง  

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราดมีการเตรียมความพร้อมของต้นโดย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 มีตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่ม และกิ่งข้างออก คิดเป็นร้อยละ 100 มี
การตัดแต่งก่ิงขา้งออกมากกว่า 10 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 โดยน าส่วนที่ตัดแต่งออกไปท าลายนอกแปลง 

3.2.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 91ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ยคอก (ขี้ไก่ และขี้หมู) ในอัตรา 6-10 กิโลกรัม/ต้น ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 71 นิยมใช้ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 1-5 กิโลกรัม/ต้น 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ยอัดเม็ด ในอัตรา 1-5 กิโลกรัม/ต้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 นิยม
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 1-5 กิโลกรัม/ต้น 

3.2.3 การกระตุ้นการแตกใบอ่อน 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะต้นแบบในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเพียง

ร้อยละ 30 เกษตรกรที่มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อน นิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ ปุ๋ยสูตร 5-25-30 ขี้ไส้เดือน และสาหร่าย 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดตราด มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเพียง

ร้อยละ 11 เกษตรกรที่มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อน นิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ ปุ๋ยสูตร 30-10-10 และสาหร่าย 
3.2.4 การจัดการน้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 มีการ
จัดการน้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก เมื่อต้นเงาะผ่านช่วงแล้งต่อเนื่องประมาณ 16-30 วัน ให้น้ าครั้งแรกเมื่อต้น
แสดงอาการขาดน้ า ใบเหลืองหรือใบสลด ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 82 เป็นสปริงเคลอร์ 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราดส่วนใหญ่ ร้อยละ 98 มีการจัดการ
น้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก เมื่อต้นเงาะผ่านช่วงแล้งต่อเนื่องประมาณ 1-15 วัน ให้น้ าครั้งแรกเมื่อต้นแสดง
อาการขาดน้ า ใบเหลืองหรือใบสลด ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 97 เป็นสปริงเคลอร์ 

3.2.5 การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 มีการช่วย

ผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล โดยร้อยละ 100 ใช้สาร NAA ในอัตรา 20 ซีซี/ลิตร เมื่อดอกบาน 10, 50, 60, 80 
และ 100% และใช้ดอกตัวผู้แช่น้ าพ่นเป็นจุดๆ มากกว่า 10 จุด/ต้น 
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เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98 มีการช่วยผสม
เกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล โดยส่วนใหญ่ใช้สาร NAA ในอัตรา 1 ซีซี/ลิตร และใช้ปริมาณดอกตัวผู้ตามความ
เหมาะสม เมื่อดอกบาน 5, 10, 15, 50, 80 และ 100% และใช้ดอกตัวผู้แช่น้ าพ่นเป็นจุดๆ 1-10 จุด/ต้น 

3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตเงาะต้นฤดู 
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

ควรเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี  โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีลมหนาวและลมทะเล
พัดผ่าน โดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออก
ดอก การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล และให้ความส าคัญปานกลางถึงมากกับการกระตุ้นการแตกใบอ่อน 

เกษตรกรผู้ปลูกเงาะในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราดให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ควรเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรเป็นพื้นที่ที่มีลมหรือลมทะเลพัดผ่าน 
และฝนตกตามฤดูกาลโดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การกระตุ้นการแตก
ใบอ่อน การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล 

การทดลองท่ี 2 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
 1. ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดจันทบุรี 

เริ่มด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี จ านวน 10 รายๆ ละ 2 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตเงาะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2559 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารแปลงเกษตรที่ร่วมด าเนินงานทั้ง 10 ราย พบว่า
ผลการวิเคราะห์ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 3.97-5.25 ค่าความน าไฟฟ้า 0.02-0.1 ms/cm ปริมาณ
อินทรียวัตถุร้อยละ 1.33-3.29 ปริมาณฟอสฟอรัสระหว่าง 8.66-272.59 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียม
ระหว่าง 17.29-77.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมระหว่าง 49.99-488.17 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณ
แมกนีเซียมระหว่าง 8.06-46.42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยภาพรวมค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มเป็นกรดเล็กน้อย 
ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมส าหรับปลูกเงาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกอยู่ระหว่าง 4.5-6.5 จะเห็นว่ามีตัวอย่าง
ดินแปลงเกษตรกร 8 ราย ตัวอย่างดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ ากว่า 4.5 ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกเงาะ จึงได้
ด าเนินการใส่ปูนเพ่ือปรับสภาพดินกรด (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 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 
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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 

 2. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 
แนะน าเกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้น เริ่มการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดู 

ด าเนินการปรับใช้การปฏิบัติดูแลตามปฏิทินการผลิตเงาะที่แนะน าตามหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับเงาะ 
(GAP) โดยหลังเก็บเกี่ยว ได้แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิง ซึ่งจะตัดกิ่งกระโดงภายในทรงพุ่ม กิ่งแขนง และกิ่งที่เป็น
โรค แห้งตายออก และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 
อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ขณะที่ในช่วงเงาะแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  
อิมิดาคลอพริดสลับฟิโปรนิล ช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 
อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตรทางด่วน (คาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูปอัตรา 20 
มิลลิลิตร+ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 หรือ 30-20-10 ที่มีธาตุรองและธาตุปริมาณน้อยร่วมด้วยอัตรา 60 กรัม+กรดฮิว
มิค อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมรวมกันในน้ า 20 ลิตร) จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน ช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2559 ชักน าการออกดอกโดยการจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นการออกดอก โดยงดการให้น้ าจนเงาะแสดงอาการใบห่อ แล้ว
ให้น้ าปริมาณ 850-1,000 ลิตร/ต้น (ต้นเงาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เมตร) เมื่อเงาะเริ่มออกดอกก่อนถึง
ดอกบานให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ เมื่อดอกเงาะอยู่ในระยะช่อสะเดา ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17+2 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น 
และฉีดพ่นอาหารเสริมทางด่วน 1-2 ครั้ง ส ารวจการเข้าท าลายของโรคและแมลงในช่วงเงาะออกดอกพบการ
ระบาดของแมลงในกลุ่มเพลี้ย และพบการเข้าท าลายของโรคในกลุ่มเชื้อรา ด าเนินการฉีดพ่นสารคาร์บาริล 85% 
WP อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และเบโนมิล 
50% WP อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ประเมินการออกดอกเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 พบว่า เงาะออกดอก 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ถึงกลางเดือนมกราคม 2560 รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือน
มีนาคม 2560 การออกดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการออกดอกคิดเป็นร้อยละ 87 
มากกว่าวิธีเกษตรกรที่คิดเป็นร้อยละ 83 (ตารางที่ 4) 

 

 

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ 90 85 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 89 83 
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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 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง ของ
เงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 
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เกษตรกร 

น้ าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/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 สิทธวิงษ ์ 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 สิทธวิงษ ์ 30.30 28.42 3.80 3.60 4.90 4.70 19.0 19.0 22 25 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 32.59 29.20 4.00 3.90 5.00 5.10 18.4 18.1 23 25 
6. นางนภา สมบูรณ์ 35.55 24.44 3.80 4.10 5.40 5.10 19.1 19.0 33 40 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 35.88 34.33 4.10 4.00 5.00 4.80 19.3 19.0 21 23 
8. นายสัมฤทธิ ์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. นางเกตุสุมา มุงคุณ 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 อาจเนื่องจากปริมาณฝนที่
ตกอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการกระตุ้นให้เงาะออกดอกได้ กระบวนการต่างๆจึงล่าช้าออกไป ใน
ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 พบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,898 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
18,811 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 53,655 และ 34,845 บาท/
ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกันโดยต้นที่มีการออก
ดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,827 กิโลกรัม/ไร่ ใช้
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 19,040 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า
เท่ากับ 52,227 และ 33,188 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดงในค่า BCR แต่
กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 2.9 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 2.8 (ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี 
ปี 2559/2560 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 

 3. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 

 การด าเนินการทดสอบในปี 2560/2561 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของ
ต้นทันทีภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับ
การชักน าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ด้วยการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้ว
จึงท าการจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่อง
ประมาณ 15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้นซึ่งในรอบปีที่ 2 ยังคงพบว่า 
เงาะมีช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงปลายเดือนธันวาคม 
2560 จากนั้นพบการออกดอกชัดเจนทั่วทรงพุ่มมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม 2561 อาจเนื่องจากการกระจายตัว
ของฝนที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง เงาะจึงยัง
ออกดอกในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมี
การออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือ
เปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 53% 
ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 44% (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 

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 

เงาะเริ่มติดผลอ่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทั้ง 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
แตกต่างกันทางสถิติซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผลโดยปกติ เกษตรกรมักมีการ
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 
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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 8) 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

น้ าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/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 สิทธวิงษ ์ 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 สิทธวิงษ ์ 29.02 29.94 3.78 3.58 4.82 4.69 17.80 18.20 26 21 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 33.52 35.94 3.92 3.84 5.05 5.02 17.96 18.33 7 11 
6. นางนภา สมบูรณ์ 38.77 36.12 3.76 3.91 5.32 5.07 19.06 19.22 33 32 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 36.04 36.02 4.03 3.91 5.09 4.90 20.32 18.00 31 34 
8. นายสัมฤทธิ ์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. นางเกตุสุมา มุงคุณ 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 2560/2561 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
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ดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,857 กิโลกรัม/ไร่ ใช้ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 19,364 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 
49,645 และ 31,935 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดงในค่า BCR ซึ่งทั้ง 2 
กรรมวิธีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเท่ากัน คือ 1.7 (ตารางที่ 9) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี 
ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 

 4. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2561/2562 
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 การด าเนินการทดสอบในปี 2561/2562 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของ
ต้นทันทีภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับ
การชักน าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม โดยตัดแต่งก่ิงและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท า
การจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 
15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้นซึ่งในรอบปีที่ 3 ยังคงพบว่า เงาะมี
ช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม 2561 แต่เริ่ม
พบได้ตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมาที่จะพบได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม อาจเนื่องจากการกระจายตัว
ของฝนที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปีเริ่มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ ามีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น เงาะจึงเริ่มมีการออกดอกเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี สอดคล้องกับ 
กวิศร์ (2524) ที่รายงานว่า ในปีใดที่มีฤดูฝนสั้นกว่าปกติเงาะจะมีการออกดอกเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่การเตรียม
ต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง ดอกบานเต็มที่ทั่วทรงพุ่ม
ในช่วงเดือนมกราคม 2562 เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีแนวโน้มออกดอกเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาเล็กน้อย และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
เฉลี่ย 85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 81% (ตารางท่ี 10) 

 

 

ตารางท่ี 10 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2561/2562 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ 80 82 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 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 
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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 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผลโดย
ปกติเกษตรกรมักมีการจัดการได้ดีเช่นการใส่ปุ๋ยและการให้น้ า จึงท 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 11) 

 

 

 

 

ตารางที่ 11 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2561/2562 

เกษตรกร 

น้ าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/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 สิทธวิงษ ์ 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 สิทธวิงษ ์ 38.74 32.62 3.97 3.70 4.52 4.59 19.01 18.00 52 52 
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5. นางเรณู สมบูรณ์ 41.82 39.75 4.01 5.03 5.30 5.07 20.10 18.00 38 33 
6. นางนภา สมบูรณ์ 44.44 38.64 4.25 3.99 5.56 5.22 20.43 18.80 23 16 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 39.84 36.81 4.02 3.98 5.29 5.16 20.28 19.13 32 19 
8. นายสัมฤทธิ ์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. นางเกตุสุมา มุงคุณ 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 2561/2562 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ 
BCR ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,825 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 28,350 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 117,190 
และ 88,840 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกัน
โดยต้นที่มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,636 
กิโลกรัม/ไร่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 29,183 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า
กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 113,900 และ 84,717 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดัง
แสดงในค่า BCR แต่กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 4.1 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 3.9 
(ตารางท่ี 12) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัด
จันทบุรี ปี 2561/2562 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 
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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 

 5. ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดตราด 
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
ใหญ่เพียงพอ อินทรียวัตถุอยู่ในช่วงร้อยละ 0.83-4.29 โพแทสเซียมอยู่ในช่วง 33.79-103.19 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
แต่ค่าฟอสฟอรัสส่วนใหญ่น้อยกว่าค่าที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 3.07-332.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมยังมีปริมาณต่ ากว่าค่าที่เหมาะสม จึงให้เกษตรกรแต่ละรายปรับเพ่ิมลดในส่วนของธาตุ
อาหารบางชนิดตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อปรับสมดุลธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของเงาะ (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 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 สุรรัตน ์ 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 

 

6. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2559/2560 
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เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี 2559 ก่อนน าเทคโนโลยี
เข้าไปทดสอบ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้นส าหรับการออกดอกตามกรรมวิธี
ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งพบว่า เงาะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับฤดูกาลที่
ผ่านมา อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝนที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี (ภาคผนวก ข และภาพผนวกที่ 5 และ 6) 
ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง เงาะจึงยังออกดอกในฤดูกาลปกติทั้งสอง
กรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอ
ได้ โดยเฉพาะการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง เมื่อ
ประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 83% (ตารางท่ี 14)   

ตารางท่ี 14 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2559/2560 

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 จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุกกรรมวิธี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อ
ผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 40.82 
กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.84 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.27 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
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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 (ตารางที่ 15) 

ตารางที่ 15 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2559/2560 

เกษตรกร 

น้ าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/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. นายวันชยั สุรรัตน ์ 41.58 42.12 4.10 4.13 5.37 5.35 19.2 19.4 11 13 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 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 แกว้กลา้ 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. นายสมบัต ิกระต่ายจันทร ์ 41.15 40.57 3.87 3.82 5.35 5.43 19.6 19.7 8 11 
8. นายวันชยั 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. นายกฤษณ ์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 2559/2560 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ 
BCR ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,474 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 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 16) 
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ตารางที่ 16 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2559/2560 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 

7. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2560/2561 
การด าเนินการทดสอบในปี 2560/2561 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือน

มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของ
ต้นทันทีภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับ
การชักน าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ด้วยการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้ว
จึงท าการจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่อง
ประมาณ 15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้น ซึ่ง ในรอบปีที่ 2 ยังคง
พบว่า เงาะมีช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2560 จากนั้นพบการออกดอกชัดเจนทั่วทรงพุ่มมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม 2561 อาจเนื่องจากการ
กระจายตัวของฝนที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี (ภาคผนวก ข  และภาพผนวกที่ 5 และ 6) ส่งผลให้การชักน าให้เงาะ
ออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง เงาะจึงยังออกดอกในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้
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พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง เมื่อประเมินการออกดอก 
พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
เฉลี่ย 85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 81% (ตารางท่ี 17)  

 

 

 

 

ตารางท่ี 17 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2560/2561 

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
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แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผล โดยปกติเกษตรกรมักมีการ
จัดการได้ดี เช่น การใส่ปุ๋ย และการให้น้ า จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุกกรรมวิธี แต่ส่วนใหญ่
เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย 
คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 38.33 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.94 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.03 เซนติเมตร และมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.4 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 38.01 กรัม/ผล ขนาด
ผลกว้างเฉลี่ย 3.89 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.1 Brix ส่วน
การเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต
เฉลี่ย 7.3% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 9.7% มาจากการหมั่นส ารวจร่วมกับการป้องกันก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึง
ท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางที่ 18) 

 

 

 

 

ตารางที่ 18 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

น้ าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/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. นายวันชยั สุรรัตน ์ 36.36 36.94 3.97 4.02 4.82 4.97 16.1 16.3 1 2 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 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 แกว้กลา้ 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. นายสมบัต ิกระต่ายจันทร ์ 47.42 44.36 4.09 4.15 5.36 5.48 20.0 20.2 14 16 
8. นายวันชยั 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. นายกฤษณ ์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 
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 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ 
BCR ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,723 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 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 19) 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2560/2561 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 
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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. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื้นที่จังหวัดตราด ปี 2561/2562 
 การด าเนินการทดสอบในปี 2561/2562 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของ
ต้นทันทีภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับ
การชักน าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม โดยตัดแต่งก่ิงและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท า
การจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 
15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้น ซึ่งในรอบปีที่ 3 ยังคงพบว่า เงาะมี
ช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม 2561 แต่เริ่ม
พบได้ตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมาที่จะพบได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม อาจเนื่องจากการกระจายตัว
ของฝนที่ยังพบมีอยู่ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 มีจ านวนวันที่ฝนตกและมีปริมาณฝนลดลงเร็วและยาวนาน
กว่าปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ข และภาพผนวกที่ 5 และ 6) ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ ามีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น เงาะจึงเริ่มมีการออกดอกเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี สอดคล้องกับ 
กวิศร์ (2524) ที่รายงานว่า ในปีใดที่มีฤดูฝนสั้นกว่าปกติเงาะจะมีการออกดอกเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่การเตรียม
ต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง ดอกบานเต็มที่ทั่วทรงพุ่ม
ในช่วงเดือนมกราคม 2562 เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีแนวโน้มออกดอกเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาเล็กน้อย และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
เฉลี่ย 86% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 84% (ตารางท่ี 20) 

 

 

ตารางท่ี 20 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2561/2562 

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 
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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 

จากการที่เงาะเริ่มมีการออกดอกที่เร็วขึ้น 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 จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ใน
ทุกกรรมวิธี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 36.72 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.75 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 
4.84 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.5 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 
34.42 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.74 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 4.78 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ าได้ 18.0 Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของ
โรค/แมลงที่ผลผลิตเฉลี่ย 9.2% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 13.5% มาจากการหมั่นส ารวจร่วมกับการป้องกัน
ก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางที่ 21) 

 

 

 

 

ตารางที่ 21 น้ าหนัก/ผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด ปี 2561/2562 

เกษตรกร 
น้ าหนัก/ผล 

(กรัม) 
ขนาดผล 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลายของ
โรค/แมลง 

(%) 
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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. นายวันชยั สุรรัตน ์ 38.90 35.20 4.10 3.80 5.00 5.00 17.8 17.5 9 16 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 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 แกว้กลา้ 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. นายสมบัต ิกระต่ายจันทร ์ 39.10 38.00 3.70 3.60 5.30 5.20 18.4 19.1 15 15 
8. นายวันชยั 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. นายกฤษณ ์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 2561/2562 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ 
BCR ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,925 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 28,034 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 101,599 
และ 73,565 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกัน 
โดยต้นที่มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน 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 22) 
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ตารางท่ี 22 ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 
ปี 2561/2562 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(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 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูตั้งแต่ปี 2559/2560 ถึงปี 2561/2562 ของทั้งจังหวัด
จันทบุรีและตราด พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยเงาะทั้ง 2 พ้ืนที่ยังคงออกในฤดูกาลปกติแต่กรรมวิธี
แนะน าท าให้เงาะมีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า ส่งผลถึงรายได้และผลตอบแทนที่สูงกว่า อีกท้ังยังใช้ต้นทุน
ต่ าท าให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีผลต่อการออกดอกของเงาะ
มากที่สุดคือการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอกด้วยการงดน้ า ซึ่งต้องปฏิบัติเพ่ือให้เงาะเกิดความเครียดและสะสม
อาหารส าหรับสร้างตาดอก เกษตรกรบางรายปฏิบัติวิธีการดังกล่าวแต่ใช้เวลาแตกต่างกับกรรมวิธีแนะน าและใน
บางรายไม่มีการปฏิบัติ โดยการงดน้ านั้นมักประสบความส าเร็จในเงาะที่ปลูกในดินทราย (สุรชัย, 2533) ต้อง
ปฏิบัติในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและต้นเงาะมีความสมบูรณ์  ซึ่งแปลงเงาะที่ใช้ทดสอบทั้งจังหวัดจันทบุรี
และตราดส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและในแต่ละปีที่ทดสอบพบการกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี (ภาคผนวก ข และ
ภาพผนวกที่ 5 และ 6) การสิ้นสุดของช่วงฤดูฝนมีผลต่อการพักตัวก่อนออกดอกของเงาะ (กวิศร์ และคณะ, 2563) 
โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการงดน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอกก่อนฤดูคือเดือนพฤศจิกายน ท าให้การจัดการน้ าเป็นไปอย่าง
ไม่ต่อเนื่อง ตายอดที่ก าลังพัฒนาจึงมีโอกาสกลายเป็นตาใบได้ตลอดเวลา แต่จะเริ่มมีการออกดอกที่สมบูรณ์อีกรุ่ น
ในฤดูกาลปกติคือเดือนธันวาคมของทุกปีที่มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีความชื้นสัมพัทธ์สูงอยู่ (ภาคผนวก ข และภาพ
ผนวกที่ 5, 6 และ 8) ซึ่งเหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เงาะออกดอก (ปัญจพร และคณะ, 2563) และเก็บเกี่ยว
จ าหน่ายในพฤษภาคม-มิถุนายนเช่นเดียวกับแปลงเงาะอ่ืนๆบริเวณข้างเคียง อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีด้านการเตรียม
ต้นหลังเก็บเกี่ยวเงาะของกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ในกรรมวิธีแนะน ามีส่วนท าให้เงาะมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกที่
ดีกว่าแม้จะออกในฤดูกาลปกติ เป็นผลจากปัจจัยภายในต้นพืชที่เงาะได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอก่อนออกดอก 
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(Lim et al., 1997; Diczbalis, 2002) ซึ่งความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบชุดสุดท้ายก่อนการออกดอกมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาของตายอดไปเป็นช่อดอก (สุรพล และคณะ, 2559) การจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอาจมีส่วนท าให้เงาะมีปริมาณดอกที่มากกว่ าหลังจากงดน้ าหรือ
ปล่อยให้กระทบแล้งในฤดูกาลปกติ เนื่องจากมีการสร้างและสะสมอาหารในรูป TNC (Total nonstructural 
carbohydrate) ได้ดีในระยะก่อนออกดอก (จ าเป็น, 2563) การส่งเสริมการติดผลโดยการเปลี่ยนเพศดอกด้วย 
NAA 4.5% WP ตามกรรมวิธีแนะน า ส่งเสริมให้ดอกเงาะมีอัตราส่วนของดอกเพศเมียและเพศผู้ที่เหมาะสมต่อการ
ผสมพันธุ์และติดผลได้ดีเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรนั้นพบว่าบางรายปล่อยให้ดอกมีการผสมเองตามธรรมชาติ
เนื่องจากบางสวนมีเงาะต้นตัวผู้ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยลมและแมลงเป็นตัวพาด้วย และบางรายอาจมีการช่วยผสม
เกสรในระยะที่ดอกยังบานไม่เพียงพออาจท าให้ผลผลิตมีปริมาณน้อยกว่าได้ เมื่อเข้าสู่ระยะติดผล พบว่า การ
จัดการธาตุอาหารและการตัดแต่งช่อผลตามกรรมวิธีแนะน ายังท าให้ผลผลิตเงาะมีคุณภาพดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
สอดคล้องกับ อรวินทินี (2563) ที่รายงานว่า เงาะที่ตัดแต่งช่อจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งออก
สูงกว่าเงาะไม่ตัดแต่งช่อผล ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการปฏิบัติท าให้ผลเงาะมีขนาดเล็กกว่าตามไปด้วย 
นอกจากนี้ การดูแลเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอย่างสม่ าเสมอยังช่วยให้ผลเงาะมีศัตรูพืชเข้าท าลายน้อยกว่า 
สามารถจ าหน่ายได้ในปริมาณมากอีกด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะเห็นว่ากรรมวิธีแนะน ามีการใช้ต้นทุนการผลิตที่น้อย
กว่าแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีหลายด้าน แต่การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลดต้นทุนการ
ผลิต เนื่องจากบางแปลงที่ทดสอบมีการใส่ปุ๋ยเกินความจ าเป็นของพืช เมื่อท าการปรับลดการใส่ปุ๋ยบางชนิดลงก็
ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตในส่วนนี้ลงได้ และยังท าให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก กรรมวิธีแนะน าจึงมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน (BCR) มากกว่ากรรมวิธีแนะน าในทุกปีทั้ง 2 สถานที ่

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี
และตราด ในต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ซึ่งเป็นต้นแบบพื้นที่ที่มักมีผลผลิตมังคุดต้นฤดูได้โดยใช้แบบสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี
ใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียม
ความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอก ส่วนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตราดใช้
เทคโนโลยีสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ย
เพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก ทั้งนี้ สภาพพ้ืนที่และ
สภาพภูมิอากาศก็เป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจากการจัดการของเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรที่ปรับเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจัยดังกล่าวมักให้ผลผลิตต้นฤดูได้ เมื่อน ามาปรับใช้ทดสอบในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรส่วนอ่ืนของ
จังหวัดจันทบุรีและตราดพบว่า การผลิตมังคุดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยตัดแต่งกิ่งที่ประสานกัน
ภายนอกทรงพุ่มและกิ่งแขนงออกหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือให้แสงส่องเข้าในทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 4 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ชักน าให้แตกใบอ่อนโดยการฉีดพ่นยูเรีย 46-0-0 อัตรา 100-200 กรัม/น้ า 20 ลิตร การจัดการปุ๋ยเพ่ือ
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เตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก (14-16 สัปดาห์ หลังเก็บเกี่ยว) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1/3 เท่า
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มแบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่อตายอดอายุมากกว่า 9 สัปดาห์ ต้นสมบูรณ์ ให้ต้นมังคุดกระทบแล้ง
ต่อเนื่อง 30 วัน จนปล้องสุดท้ายของยอดแสดงการเหี่ยว ใบคู่สุดท้ายเริ่มมีอาการใบตก จึงให้น้ าครั้งแรก  มีผลให้
มังคุดยังออกดอกและติดผลในฤดูกาลปกติ ส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกไม่แตกต่างกันทั้ง 2 กรรมวิธี อาจ
เนื่องจากมีฝนตกกระจายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดปี แต่การปฏิบัติตามเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถท าให้มังคุดมี
แนวโน้มได้คุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าวิธีเกษตรกรทั้ง 3 ฤดูกาลผลิต ของทั้ง 2 จังหวัด ทั้งในด้านน้ าหนักผลและเป็นผล
ที่ไม่มีอาการเนื้อแก้วยางไหลตลอดจนเป็นผลที่ไม่มีโรคและแมลงเข้าท าลายมากกว่าวิธีเกษตรกร อย่างไรก็ดี การ
เตรียมความสมบูรณ์ของต้นเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องควบคู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม ควรมีการติดตามสภาพอากาศ
ล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เตรียมจัดการต้นได้อย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี
และตราด ในต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ซึ่งเป็นต้นแบบพ้ืนที่ที่มักมีผลผลิตเงาะต้นฤดูได้โดยใช้แบบสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีใช้
เทคโนโลยีสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ า
เพ่ือชักน าการออกดอก และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ส่วนเกษตรกรในจังหวัดตราดใช้เทคโนโลยี
สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก 
และการช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล ทั้งนี้ สภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศก็เป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจาก
การจัดการของเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรที่ปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพปัจจัยดังกล่าวมักให้ผลผลิตต้นฤดู
ได้ เมื่อน ามาปรับใช้ทดสอบในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรส่วนอื่นของจังหวัดจันทบุรีและตราดพบว่า การผลิตเงาะต้นฤดู
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีและตราด มีผลการทดสอบไปในทิศทางเดียวกัน 
พบว่า การผลิตเงาะตามกรรมวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในแต่ละปีท าให้เงาะมีปริมาณการออกดอกมาก 
เนื่องจากเงาะมีต้นที่สมบูรณ์จากการเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม ทั้งการตัดแต่งกิ่ง การจัดการธาตุ
อาหาร และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช จึงได้ผลผลิตในปริมาณมากและมีคุณภาพ มีรายได้และผลตอบแทนคุ้มค่า
กว่ากรรมวิธีของเกษตรกร เนื่องจากใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ผลผลิตเงาะคุณภาพมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้
เกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามมาแม้เงาะจะยังคงออกดอกในฤดูกาลปกติ การผลิตเงาะต้นฤดูใน
การทดลองครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากการกระจายตัวของฝนในแต่ละปีที่มีจนถึงปลายปี ส่งผลให้การชักน าให้ออกดอก
ด้วยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง การพัฒนาของตาดอกจึงมีความแปรปรวนได้แม้จะมีการเตรียมต้นให้พร้อมออก
ดอก นับเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการผลิตเงาะต้นฤดู ท าให้ออกดอกในปริมาณน้อยและไม่สม่ าเสมอ 
เกษตรกรจึงมักจะทิ้งดอกรุ่นแรกไป เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการผลิตและจ าหน่าย การปรับใช้เทคนิคคลุมดินด้วย
พลาสติกมาช่วยเพ่ือควบคุมปริมาณน้ าในดิน และการใช้สารเคมีบางชนิดที่มีการศึกษาในไม้ผลอ่ืนๆมาช่วยในการ
บังคับให้เงาะดอก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการชักน าให้เงาะออกดอกในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมได้ แต่อาจมีผลต่อพืชและเพ่ิมต้นทุนการผลิต จึงควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

1. แบบสัมภาษณ์เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 

แบบสัมภาษณ์ 
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 

-------------------------------------------------- 
ชื่อผู้สัมภาษณ์...................................................................... ........................วันที่สัมภาษณ์......................................... 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................เบอร์โทรศัพท์.... ..................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................หมูท่ี่............ต าบล.................................อ าเภอ.............................จังหวัด...... .................... 
ที่ตั้งสวน ต าบล.............................................อ าเภอ............................................จั งหวัด............................................. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลลงในพ้ืนที่ว่าง (.....) ให้สมบูรณ์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (     ) ชาย 
(     ) หญิง 

2. อายุ ........................ ปี 
3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

(     ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษา 
(     ) ต่ ากว่าปริญญาตรี (     ) ปริญญาตรี 
(     ) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ)......................................(     ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................... 

4. ท่านมีประสบการณ์ในการท าสวนมังคุด ............................... ปี 
5. ปลูกมังคุดท้ังหมด ................................. แปลง เนื้อท่ีรวม ........................... ไร ่
6. ระยะปลูก .............................................. เมตร  จ านวนต้น/ไร่ ..............................................  
7. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ............. เมตร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อปี .......................... กิโลกรมั/ไร่ 
8. ลักษณะการผลิต    

(     ) ส่งออก (     ) จ าหน่ายในประเทศ (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)  ...................    
9. สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปีการผลิต 

ผลผลิตต้นฤดู ........... % ผลผลิตกลางฤดู ........... % ผลผลิตปลายฤดู ........... % 
10. สภาพพ้ืนที่ปลูก 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 
11. สภาพภูมิอากาศ 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด 
การเตรียมความพร้อมของต้น 
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1. การตัดแต่งกิ่ง 
(     ) ไมต่ัดแต่งก่ิง เพราะ......................................................................................................................... 
(     ) ตัดแต่งก่ิง ปฏิบัติอย่างไร (ตอบข้อ 1.1) 

1.1 การปฏิบัติ 
1.1.1 ระยะเวลาการตัดแต่งก่ิง  

(     ) ก่อนเก็บเก่ียว (     ) หลังเก็บเกี่ยว (     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 
1.1.2 ลักษณะการตัดแต่งกิ่ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(     ) ตัดยอดให้มีความสูงของต้น ……...…. เมตร 
(     ) ตัดแต่งก่ิงข้างออก ระบุก่ิงที่ตัดออก …………………………………………….…………..... 
(     ) ตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่ม ระบุก่ิงที่ตัดออก ………………………………………………………... 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................. 

1.1.3 การก าจัดกิ่งท่ีตัดแต่ง 
(     ) ทิ้งในบริเวณแปลง 
(     ) น าออกไปท าลายนอกแปลง 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................. 

2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
ประเภทของปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย เหตุผล 
ปุ๋ยอินทรีย ์ (     ) (     )  
ปุ๋ยเคม ี (     ) (     )  

2.1 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงต้น 
2.1.1 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ 

(     ) ปุ๋ยคอก ระบุ ...................................... ......................... 
(     ) ปุ๋ยหมัก 
(     ) ปุ๋ยอัดเม็ด 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................. 

2.1.2 อัตราของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ ………………… กิโลกรัม/ต้น 
คิดเป็นอัตราส่วน ........... เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

2.2 การใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น 
2.2.1 ชนิดและอัตราของปุ๋ยเคมีท่ีใช้ 

(     ) ปุ๋ยเคมีสูตร ................................ ....... อัตรา .............. กิโลกรัม/ต้น 
(     ) อ่ืนๆ ระบุ ......................................... อัตรา .............. กิโลกรัม/ต้น 

คิดเป็นอัตราส่วน .............. เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
2.2.2 ความถี่ในการใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น 
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(     ) ใส่เพียงครั้งเดียว 
(     ) แบ่งใส่ ........... ครั้ง ห่างกัน ........... วัน 
(     ) อ่ืนๆ ระบุ ........................................ ...... 

3. การกระตุ้น/ชักน าการแตกใบอ่อน 
(     ) ไม่กระตุ้นการแตกใบอ่อน เพราะ......................................................................... .......................... 
(     ) กระตุ้นการแตกใบอ่อน ปฏิบัติอย่างไร (ตอบข้อ 3.1) 

3.1 การปฏิบัติ 
 3.1.1 ช่วงเวลาการกระตุ้นการแตกใบอ่อน หลังตัดแต่งก่ิง ........... วัน 
 3.1.2 วิธีกระตุ้นการแตกใบอ่อน 

(     ) ฉีดพ่นยูเรีย อัตรา ........... กรัม/น้ า 20 ลิตร ร่วมกับสาหร่าย  
อัตรา ……..... กรัม/น้ า 20 ลิตร 

(     ) ฉีดพ่นไทโอยูเรีย  อัตรา ........... กรัม/น้ า 20 ลิตร ร่วมกับสาหร่าย  
อัตรา ……..... กรัม/น้ า 20 ลิตร 

(     ) อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................  
4. การจัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก (11-12 สัปดาห์หลังการเก็บเก่ียว) 

(     ) ไม่ปฏิบัติ เพราะ.......................................................................................   
(     ) ปฏิบัติ (ตอบข้อ 5.1)  

4.1 ปุ๋ยที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) ปุ๋ยอินทรีย์ ระบุ ....................................................... อัตราที่ใช้ ............ กิโลกรัม/ต้น 
(     ) ปุ๋ยทางดิน ระบุ ปุ๋ยเคมีสูตร ................................... อัตราที่ใช้ ............ กิโลกรัม/ต้น 
(     ) ปุ๋ยทางใบ ระบุ ปุ๋ยเคมีสูตร ................................... อัตราที่ใช้ ............ กิโลกรัม/ต้น 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................ ............... 

4.2 ความถี่ในการใส่ปุ๋ย 
(     ) ใส่เพียงครั้งเดียว 
(     ) แบ่งใส่ ........ ครั้ง ห่างกัน ........ วัน 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................  

5. การจัดการน้ าเพื่อชักน าการออกดอก (20-22 สัปดาห์หลังการเก็บเก่ียว) 
(     ) ไม่ปฏิบัติ เพราะ....................................................................................... ............................. 
(     ) ปฏิบัติ (ตอบข้อ 6.1)  

5.1 ชักน าการออกดอกเม่ือตายอดมีอายุ ............... สัปดาห์ 
5.2 ต้นมังคุดผ่านช่วงแล้งมา ............... วัน   

ให้น้ าครั้งแรกเม่ือต้นแสดงอาการ........................................................ ....................... 
5.3 ระบบการให้น้ า 
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(     ) สปริงเคลอร์ ขนาดหัว ........... ลิตร 
(     ) น้ าหยด 
(     ) ลากสายยาง 
(     ) อ่ืนๆ  ระบุ ................................................  

5.4 ระยะเวลาการให้น้ าครั้งแรก .......... ชั่วโมง ครั้งต่อมาให้น้ าทุก ......... วัน  จ านวน .......... ครั้ง 
ระยะเวลาในการให้น้ า .......... ชั่วโมง 

 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู 

3.1 เกษตรกรคิดว่าสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู ควรเป็นอย่างไร (ชนิดดิน 
ปริมาณน้ าในดิน สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความชื้นในดิน เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ............................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................
....................................................................................... .............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ... 

3.2 เกษตรกรคิดว่าสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู ควรเป็นอย่างไร (อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝน ลม เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดู 

ขั้นตอน 
ระดับความส าคัญ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. การตัดแต่งกิ่ง (     ) (     ) (     )  
2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น (     ) (     ) (     )  
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3. การกระตุ้น/ชักน าการแตกใบอ่อน (     ) (     ) (     )  
4. การจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์

ของต้น (กรณีใบอ่อนชุดใหม่ไม่สมบูรณ์) 
(     ) (     ) (     ) 

 

5. การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ต้นส าหรับการออกดอก 

(     ) (     ) (     )  

6. การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก (     ) (     ) (     )  

 

 

 

 

3.4 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกร 

ขั้นตอน 

การปฏิบัติ 
เกี่ยวข้อง
กับการที่
มังคุดออก
เร็วหรือไม่ 

เหตุผล 
ปฎิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การตัดแต่งกิ่ง (     ) (     )   
2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น (     ) (     )   
3. การกระตุ้น/ชักน าการแตกใบอ่อน (     ) (     )   
4. การจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์

ของต้น (กรณีใบอ่อนชุดใหม่ไม่สมบูรณ์) 
(     ) (     )   

5. การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ต้นส าหรับการออกดอก 

(     ) (     )   

6. การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก (     ) (     )   

ตอนที่ 4 ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------- 
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กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบสัมภาษณ์เทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 

แบบสัมภาษณ์ 
เทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 

-------------------------------------------------- 
ชื่อผู้สัมภาษณ์..............................................................................................วันที่สัมภาษณ์.. ....................................... 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................... .................เบอร์โทรศัพท์......................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................หมูท่ี่............ต าบล.................................อ าเภอ............................. จังหวัด.......................... 
ที่ตั้งสวน ต าบล.............................................อ าเภอ............................................จังหวัด.................................. ........... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลลงในพ้ืนที่ว่าง (.....) ให้สมบูรณ์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
2. อายุ ...................... ปี 
3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา 



86 
 

( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี 
( ) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ) ........................................... ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................... 

4. ท่านมีประสบการณ์ในการท าสวนเงาะ ............................ ปี 
5. ปลูกเงาะทั้งหมด ................................... แปลงเนื้อท่ีรวม ...................................... ไร่ 
6. ระยะปลูก .............................................. เมตรจ านวนต้น/ไร่ .................................. 
7. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ............. เมตร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย/ปี .................. กิโลกรัม/ไร่ 
8. ลักษณะการผลิต 

( ) ส่งออก ( ) จ าหน่ายในประเทศ ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 
9. สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปีการผลิต 

ผลผลิตต้นฤดู ............... % ผลผลิตกลางฤดู ............... % ผลผลิตปลายฤดู ............... % 

10. สภาพพ้ืนที่ปลูก 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

11. สภาพภูมิอากาศ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะ 
การเตรียมความพร้อมของต้น 

1. การตัดแต่งกิ่ง 
( ) ไม่ตัดแต่งกิ่ง เพราะ ....................................................................................................................... 
( ) ตัดแต่งก่ิง ปฏิบัติอย่างไร (ตอบข้อ 1.1) 

1.1 การปฏิบัติ 
 1.1.1 ระยะเวลาการตัดแต่งก่ิง  

( ) ก่อนเก็บเก่ียว ( ) หลังเก็บเกี่ยว ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 
1.1.2 ลักษณะการตัดแต่งกิ่ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

( ) ตัดยอดให้มีความสูงของต้น .............................. เมตร 
( ) ตัดแต่งก่ิงข้างออก ประมาณ ............................ ของทรงพุ่มเดิม 
( ) ตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่มระบุกิ่งท่ีตัดออก ......................................................................... 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................... 

1.1.3 การก าจัดกิ่งท่ีตัดแต่ง 
( ) ทิ้งในบริเวณแปลง 
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( ) น าออกไปท าลายนอกแปลง  
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................... 

2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
ประเภทของปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย เหตุผล 

ปุ๋ยอินทรีย์ (     ) (     )  
ปุ๋ยเคมี (     ) (     )  

2.1 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงต้น 
2.1.1 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ 

( ) ปุ๋ยคอก ระบ ุ........................................................... 
( ) ปุ๋ยหมัก 
( ) ปุ๋ยอัดเม็ด 
( ) อ่ืนๆ ระบ ุ................................................................ 

2.1.2 อัตราของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ ............................. กิโลกรัม/ต้น 
คิดเป็นอัตราส่วน ............ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

2.2 การใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น 
2.2.1 ชนิดและอัตราของปุ๋ยเคมีท่ีใช้ 

( ) ปุ๋ยเคมีสูตร ....................................................... อัตรา ................... กิโลกรัม/ต้น 
( ) อ่ืนๆ ระบ ุ......................................................... อัตรา ................... กิโลกรัม/ต้น 

คิดเป็นอัตราส่วน ............ เท่าของเสน้ผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
2.2.2 ความถี่ในการใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น 

( ) ใส่เพียงครั้งเดียว 
( ) แบ่งใส ่.............. ครั้ง ห่างกัน ............... วัน 
( ) อ่ืนๆ ระบ ุ................................................................ 

3. การกระตุ้นการแตกใบอ่อน 
( ) ไม่กระตุ้นการแตกใบอ่อน เพราะ ...................................................................................................... 
( ) กระตุ้นการแตกใบอ่อน ปฏิบัติอย่างไร (ตอบข้อ 3.1) 

3.1 การปฏิบัติ 
3.1.1 ช่วงเวลาการกระตุ้นการแตกใบอ่อน หลังตัดแต่งก่ิง ............. วัน 

3.1.2 วิธีกระตุ้นการแตกใบอ่อน 
( ) ฉีดพ่น ........................................... อัตรา ..................................... กรัม/น้ า 20 ลิตร 
( ) ฉีดพ่น ........................................... อัตรา ..................................... กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ร่วมกับ .......................................... อัตรา .................................... กรัม/น้ า 20 ลิตร 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................. 
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4. การจัดการน้ าเพื่อชักน าการออกดอก 
( ) ไม่ปฏิบัติ เพราะ ....................................................................................................................... 
( ) ปฏิบัติ (ตอบข้อ 4.1)  

4.1 ต้นเงาะผ่านช่วงแล้งต่อเนื่องประมาณ .................. วัน   
ให้น้ าครั้งแรกเม่ือต้นแสดงอาการ ........................................................................................... 

4.2 ระบบการให้น้ า 
( ) สปริงเคลอร์ ขนาดหัว ................. ลิตร 
( ) น้ าหยด 
( ) ลากสายยาง 
( ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................................................. 

4.3 ระยะเวลาการให้น้ าครั้งแรก ........... ชั่วโมง ครั้งต่อมาให้น้ าทุก .......... วัน จ านวน ......... ครั้ง 
ระยะเวลาในการให้น้ า .................... ชั่วโมง 

5. การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล 
( ) ไม่ปฏิบัติ เพราะ .............................................................................................................................  
( ) ปฏิบัติ (ตอบข้อ 5.1) 

5.1 การปฏิบัติ 
1) ชนิดและอัตราสารที่ใช้ 

( ) ฉีดพ่น .................................................... อัตรา ............................ กรัม/น้ า 20 ลิตร 
( ) ฉีดพ่น .................................................... อัตรา ............................ กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ร่วมกับ ................................................... อัตรา ........................... กรัม/น้ า 20 ลิตร 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 

2) ระยะเวลาในการช่วยผสมเกสร 
( ) เมื่อดอกบานส่วนมากบานได้ 5% ของจ านวนดอกในช่อ 
( ) เมื่อดอกบานส่วนมากบานได้ 10 % ของจ านวนดอกในช่อ 
( ) เมื่อดอกบานส่วนมากบานได้ 15 % ของจ านวนดอกในช่อ 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 

3) วิธีการช่วยผสมเกสร 
( ) พ่นช่อดอกบริเวณส่วนบนของทรงพุ่ม ประมาณ .......................จุด 
( ) พ่นช่อดอกบริเวณส่วนกลางของทรงพุ่ม ประมาณ ................... จุด 
( ) พ่นช่อดอกบริเวณส่วนล่างของทรงพุ่มประมาณ ....................... จุด 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................ 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตเงาะต้นฤดู 
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3.1 เกษตรกรคิดว่าสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตเงาะต้นฤดู ควรเป็นอย่างไร (ชนิดดิน ปริมาณน้ าในดิน 
สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความชื้นในดิน เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ....
.................................................................................................................................................................................... 

3.2 เกษตรกรคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตเงาะต้นฤดู ควรเป็นอย่างไร (อุณหภูมิ ปริมาณ
น้ าฝน ลม เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .......................................... 

3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดู 

ขั้นตอน 
ระดับความส าคัญ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

7. การตัดแต่งกิ่ง (     ) (     ) (     )  
8. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น (     ) (     ) (     )  
9. การกระตุ้นการแตกใบอ่อน (     ) (     ) (     )  
10. การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก (     ) (     ) (     )  
11. การช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล (     ) (     ) (     )  

3.4 การใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูของเกษตรกร 

ขั้นตอน 

การปฏิบัติ 
เกี่ยวข้อง
กับการที่
เงาะออก
เร็วหรือไม่ 

เหตุผล 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การตัดแต่งกิ่ง (     ) (     )   
2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น (     ) (     )   
3. การกระตุ้นการแตกใบอ่อน (     ) (     )   
4. การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก (     ) (     )   
5. การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล (     ) (     )   

ตอนที่ 4 ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
--------------------------------------------- 

กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ภาคผนวก ข 

1. สภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 
ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนกันยายนมีจ านวนวัน

ฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 29 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,401 มิลลิเมตร โดยที่เดือนธันวาคมมีปริมาณน้ าฝน
สะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมากที่สุด คือ 704 
มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 30.3 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 65% ส่วนเดือนกรกฎาคม กันยายน และตุลาคมมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 86% (ภาพผนวกที่ 1-4) 

ปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคมมี
จ านวนวันฝนตกรายเดือนมากท่ีสุด คือ 27 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,682 มิลลิเมตร โดยที่เดือนธันวาคม
มีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 14 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมาก
ที่สุด คือ 813 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 26.2 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิ
สูงที่สุดเฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคมเฉลี่ย 68% ส่วนเดือน
กรกฎาคม มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 86% (ภาพผนวกที่ 1-4) 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือน
มิถุนายนมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 28 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 2,341 มิลลิเมตร โดยที่เดือน
พฤศจิกายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 4 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมราย
เดือนมากที่สุด คือ 532 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 26.9 องศาเซลเซียส และเดือน
พฤษภาคมและกรกฎาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมเฉลี่ย 70% ส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 85% (ภาพผนวกที่ 1-4) 

ปี 2562 เดือนมกราคมและธันวาคมไม่มีฝนตก ส่วนเดือนสิงหาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมาก
ที่สุด คือ 26 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,817 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือน
มากที่สุด คือ 904 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 25.9 องศาเซลเซียส และเดือนพฤษภาคมมี
อุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 28.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 71% ส่วนเดือน
กันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพผนวกที่ 1-4) 
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ภาพผนวกที่ 1 จ านวนวันฝนตกของจังหวัดจันทบุรี           

ปี 2559-2562 
ภาพผนวกที่  2 ปริมาณน้ าฝนของจังหวัดจันทบุรี          

ปี 2559-2562 

  
ภาพผนวกที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดจันทบุรี      

ปี 2559-2562 
ภาพผนวกที่  4 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัด

จันทบุรี ปี 2559-2562 
 
2. สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 

ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนมิถุนายน สิงหาคม
และกันยายน มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากท่ีสุด คือ 29 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 5,670 มิลลิเมตร โดยที่
เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 23 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนมากที่สุด คือ 1,085 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 24.7 องศาเซลเซียส และเดือน
เมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคมเฉลี่ย 
72% ส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพผนวกท่ี 5-8) 

ปี 2560 เดือนธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 4 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคมมีจ านวน
วันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 26 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 4,531 มิลลิเมตร โดยที่เดือนมกราคมมี
ปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 37 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมาก
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ที่สุด คือ 977 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 26.9 องศาเซลเซียส และเดือนพฤษภาคมมี
อุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนมกราคมและธันวาคมเฉลี่ย 71% ส่วน
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 88% (ภาพผนวกท่ี 5-8) 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายนมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 3 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคมมี
จ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 30 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี  4,800 มิลลิเมตร โดยที่เดือน
พฤศจิกายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 16 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนมากที่สุด คือ 1,223 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และเดือน
พฤษภาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนมกราคมและธันวาคม
เฉลี่ย 77% ส่วนเดือนกรกฎาคมมคีวามชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพผนวกท่ี 5-8) 

ปี 2562 เดือนธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 วัน ส่วนเดือนสิงหาคมมีจ านวน
วันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 30 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 5,287 มิลลิเมตร โดยที่เดือนมกราคมมี
ปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 มิลลิเมตร และเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมาก
ที่สุด คือ 1,260 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมี
อุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ย 72% ส่วนเดือน
สิงหาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพผนวกท่ี 5-8) 

 

  

ภาพผนวกที่  5 จ านวนวันฝนตกของจังหวัดตราด      
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ภาพผนวกที่  6 ปริมาณ น้ าฝนของจั งหวัดตราด         
ปี 2559-2562 
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ภาพผนวกที่  7 อุณ หภูมิ เฉลี่ ยของจั งหวัดตราด         
ปี 2559-2562 

ภาพผนวกที่ 8 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดตราด 
ปี 2559-2562 
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