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บทคัดยอ 

 
 ปญหาการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพตํ่า ไดสงผลกระทบทั้งรายไดเกษตรกรและทําใหมีปริมาณการสงออก
ไดนอยลง  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้ังเปาหมายที่จะใหไดวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 30 % โดย
ดําเนินการทดลองที่ จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาดําเนินการระหวางป 2549-2552 ผลการวิจัยพบวา เทคโนโลยีการ
ผลิตมังคุดคุณภาพแบบ GAP สามารถใหผลผลิต เฉล่ีย 25.4 กก./ตน สูงขึ้นจากเดิมรอยละ 58.6 ใหผลคุณภาพ
ดีขนาดนํ้าหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงขึ้นจากเดิมรอยละ 84.5 ผลการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปทดสอบตางพื้นที่ พบวา
ใหผลผลิต 33.1 กก./ตน สูงขึ้นจากเดิมรอยละ 17.3 ไดผลคุณภาพดีขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไปสูงขึ้นจากเดิม 
รอยละ 44.2 การผลิตตามวิธีแนะนํามีตนทุน 6.3 บาท/กก. สูงขึ้นจากเดิม คือ 4.7 บาท/กก. ทัศนคติของเกษตรกร
ที่รวมทําการทดสอบเห็นดวยและยอมรับกับเทคโนโลยีที่นําไปทดสอบ 
 
1คําสําคัญ : มังคุด  เกษตรดีที่เหมาะสม   
 

Abstract 
 

 Problem of low quality mangosteen can affect income of farmers and export volume of this 
fruit. This research aim to give the mangosteen quality in Phatthalung province up to 30% better than 
normal condition. The results revealed that GAP for mangosteen method yielded 25.4 kg / plant, that 
58.6 percent higher than famers method. The quality grade, over 80 gram-fruit was increased up to 
84.5 percent. From multi-location testing plots, average yielding of 33.1 kg/plant were found. That 
17.3 percent better than normal condition. And over 80 gram-fruit grade was increased up to 44.2 
percent. This recommended production method cost 6.3 baht/kg compared to 4.7 baht/kg of famers 
method. And the attitudes of participating farmers agree with this technology. 
Key Words :  Mangosteen, Good Agricultural Practice (GAP) 
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บทนํา 
 
การผลิตมังคุดภาคใต  ในป2549 ภาคใตมีพื้นที่ปลูกมังคุด 294,698 ไร ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ใหผลผลิต

แลว ประมาณ รอยละ 67 ปริมาณผลผลิตป2547-2549 เฉล่ีย 113,499 ตัน/ป ประสิทธิภาพการผลิตในภาวะ
ปกติเฉล่ีย 3 ป 757 กก./ไร ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพื้นที่ปลูกป 2549 จํานวน 68,506 ไร คิดเปนรอยละ 23 
ของพื้นที่ปลูกทั้งภาค มีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวประมาณ รอยละ 59 ปริมาณผลผลิตรวม เฉล่ีย 3 ป 22,047 ตัน/ป 
ผลผลิตเฉล่ีย 3 ป 737 กก./ไร 2 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาก คือ นราธิวาส 27,417 ไร และพัทลุง 15,707 ไร 
ผลผลิตมังคุดของภาคใตจะออกสูตลาดมากในเดือนกรกฎาคม โดยจะมีผลผลิตประมาณรอยละ 31.61 เดือน
สิงหาคม รอยละ 34.45 และเดือนกันยายน รอยละ 15.78 ของผลผลิตทั้งหมด สําหรับจังหวัดพัทลุง พื้นที่ปลูก
มังคุด เพิ่มขึ้นจาก 9,550 ไร ในป 2545 เปน 14,180 ไร ในป 2550 โดยเปนพื้นที่ใหผลผลิตแลว 8,632 ไร คิด
เปนรอยละ 60.87 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 5,461.80 ตัน มูลคา 71.2 ลานบาท ผลผลิตเฉล่ีย 633 
กิโลกรัม/ไร ยังตํ่ากวาคาเฉล่ียของภาคใต (http://sdoae.doae.go.th/mangosteen.php)   
 สภาพปญหาการผลิตมังคุดปจจุบัน พบวาประสิทธิภาพการผลิตยังตํ่ากวาผลผลิตเฉล่ียในแปลงทดลอง 
คือ 2,300 กิโลกรัม/ไร และเกษตรกรสวนมากยังไมสามารถผลิตมังคุดคุณภาพดี คือ มีน้ําหนัก ประมาณ 80 กรัม 
ผิวมันสดใส ไมมีรองรอยการเขาทําลายของแมลงหรือมีนอยมาก คุณภาพภายในปราศจากอาการเน้ือแกว และ
เนื้อแกวยางไหล ซึ่งผลผลิตที่สามารถสงออกไดมีเพียง รอยละ 40-55 ของผลผลิตทั้งหมด นอกจากนั้นพบวาปญหา 
และขอจํากัดในการผลิตมังคุด คือ ตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพมีราคาแพง ปริมาณผลผลิตมังคุดไมสมํ่าเสมอ
ในแตละป ทําใหบางปมีผลผลิตมังคุดลนตลาดในชวงกลางฤดูการผลิต สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประกอบกับ
การจัดการการผลิตที่ไมเหมาะสม จึงมีปญหาการออกดอกนอยหรือไมออกดอกในบางป ผลแกในชวงฝนตกชุก 
มีปญหาเน้ือแกวเนื้อแกวยางไหล การระบาดของโรคแมลงศัตรูมังคุดที่สําคัญ เชน เพล้ียไฟ ไรแดง ปจจัยการผลิต
มีราคาแพงและมีปญหาดานแรงงานซ่ึงตองใชมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานเก็บเกี่ยว การขาดแคลนน้ําในแหลง
ปลูกมังคุดในบางพื้นที่ บางป โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่มังคุดกําลังติดผลมีผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิต  
 การแกปญหาและพัฒนาการผลิตมังคุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จึงไดนําวิธีการตางๆมาผสมผสานเพื่อให
ไดเทคโนโลยีภายใตเงื่อนไขความเหมาะสมของพื้นที่ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 30 % 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา    
  การวิจัยเปนการผสมผสานองคความรูจากแหลงตางๆ ประกอบดวย การนําผลงานวิจัยจากกรมวิชา 
การเกษตรทั้งคําแนะนําเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมังคุด ผลงานวิจัยของศูนยวิจัยตางๆ ภูมิปญญาเกษตรกร นํา 
มากําหนดเปนกรรมวิธีที่ทดสอบภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร โดยชุมชนกําหนดเปาหมายผลลัพธ
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ในตัวเทคโนโลยีที่ตองการนําไปใชประโยชนหลังเสร็จส้ินการทดลอง หลังจากไดผลการวิจัยในเบื้องตนแลวจะนําไป
ทดสอบตางพื้นที่ (Multi location testing) เพื่อยืนยันผลจากการวิจัยอีกขั้นหนึ่ง  
 2. อุปกรณ  
  ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24, 13-13-21, 10-20-30, ฮิวมิค, สารน้ํามันธรรมชาติ, ปุยคอก, 
อินทรียน้ําสําเร็จรูป, ปุยหมักชีวภาพ, ปุยอินทรียอัดเม็ด   
 3. วิธีการ 
  3.1 งานวิจัยยอยที่ 1 การศึกษาการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  
   เปนการศึกษาภูมิปญญาและวิธีการจัดการผลิตมังคุดของเกษตรกร เพื่อไดทราบขอมูลวิธีการจัด 
การผลิต ทัศนคติ และการใชคําแนะนําตามเอกสารระบบการจัดการคุณภาพ GAP มังคุด (Good agricultural practice) 
   วิธีการศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร โดยเกษตรกรตัวอยางที่
ทําการศึกษา คือกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการตรวจสอบรับรอง GAP ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 30 ราย ใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประเด็นการศึกษา ประกอบดวย ลักษณะบุคคล ประสบการณเร่ืองระบบการจัด 
การคุณภาพ GAP มังคุด ปญหา ผลการแกปญหา และผลกระทบท่ีเกิดกับการทําการเกษตรในปจจุบันการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคา รอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson correlation) ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการนําคําแนะนํา GAP มาปรับใช  
   ระยะเวลาดําเนินการ   ป 2548   สถานที่ดําเนินการ   จังหวัดพัทลุง 
  3.2 งานวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพมังคุดจังหวัดพทัลุง 
   เปนการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อใหไดคําแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตมังคุดในพื้นที่ วิธีการศึกษา คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย และวิเคราะหปญหา แบบชุมชนมีสวนรวม มีขั้นตอน
การดําเนินงานคือ รวบรวมขอมูลมือสองดานการผลิตมังคุดในจังหวัดพัทลุง วิเคราะหขอมูล สํารวจสภาพแหลง
ผลิต และคัดเลือกพื้นที่จัดทําแปลงทดสอบ โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ตามลําดับขั้น คือ คัดเลือกอําเภอ 
และตําบลที่เปนแหลงผลิตสําคัญของจังหวัด เกษตรกรมีการรวมกลุมเขมแข็ง และใหความสําคัญกับอาชีพการ
ปลูกมังคุด เม่ือไดพื้นที่เปาหมายแลว จัดประชุมกลุมเกษตรกรเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็น ทั้งกอนการ
ทดสอบ ระหวางการทดสอบ และหลังเสร็จส้ินการทดสอบ  การจัดทําแปลงพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี เปน
การจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมคุณภาพมังคุดใน พื้นที่เกษตรกร    
   3.2.1 ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา 
มีกรรมวิธีที่ทดสอบ 3 กรรมวิธี เก็บขอมูลกรรมวิธีละ 4 ตน รวม 60 ตน ดังนี้ กรรมวิธีปรับคําแนะนํา GAP 
กรรมวิธีปรับคําแนะนํา GAP+ ปุยอินทรียเม็ด และกรรมวิธีแบบเกษตรกร  
   3.2.2 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแบบนําไปสูอินทรีย วางแผนการทดลองแบบ RCB 
4 ซ้ํา  มีกรรมวิธีที่ทดสอบ 3 กรรมวิธี เก็บขอมูลกรรมวิธีละ 2 ตน รวม 24  ตน ดังนี้ กรรมวิธีแบบปุยคอก+ปุย
หมัก  กรรมวิธีแบบปุยคอก+อินทรียเม็ด และกรรมวิธีแบบเกษตรกร   
   ระยะเวลา ป 2549-2551 สถานท่ี พื้นที่เกษตรกร ตําบลลําสินธิ์ อําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง 
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 4. การทดสอบตางพ้ืนที่ (Multi location testing) เปนการทดสอบเพื่อยันยันผลการทดลองโดยนาํ
วิธีการที่ไดผลดีจากการทดสอบในชวงแรกมาขยายแปลงทดสอบในพื้นที่ตาง ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่เกษตรกร เม่ือคนพบวาระบบใหมหรือวิธีการใหมอันใดไดผลดีควรจะไดขยายผลงานวิจัย
นั้นออกไปในวงกวาง แตกอนที่จะสงเสริมเผยแพรออกไปจะตองทดสอบเสียกอนวาสามารถนําผลไปใชไดเหมาะสม
กับทองที่อื่นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือนําผลที่ไดไปทดสอบซ้ําในทองที่อื่นๆ  (Extrapolation area) หรือการทดสอบ
ตางพื้นที่ กอนการขยายการผลิตขั้นทดลอง (Pilot production program) (อารันต  พัฒโนทัย, 2527) การวางแผน
และจัดทําแปลงทดสอบ โดยทดสอบเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธีๆ ละ 0.5 ไร คือชุด เทคโนโลยีตามคําแนะนําที่ได
จากผลการทดลองในป2549-2551 และวิธีเกษตรกร จํานวนผูจัดทําแปลงทดสอบที่จะเปนตัวแทนของเขตพื้นที่ 
ประมาณ 20 ราย ใชพื้นที่ทดสอบรายละ 1 ไร รวม 20 ไร ระยะเวลาป 2552 สถานที่พื้นที่เกษตรกร จังหวัดพัทลุง 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

1. การศึกษาการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  
 1.1 การศึกษาการจัดการผลิตมังคุดของเกษตรกร พบวา ดานการปฏิบัติที่เกษตรกรมีปญหาในระดับ
มาก 3 ลําดับ เรียงจากมากไปหานอย ไดแก การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองปลอดภัย ความเหมาะสม
ของการใหน้ํากับพืช และวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต วิธีแกปญหาการผลิตเกษตรกรสวนใหญใชวิธีการ GAP หรือ 
GAP ผสมผสานกับวิธีด้ังเดิม ผลการแกปญหา ดานความเพียงพอของแหลงน้ํา และความเหมาะสมของการให
น้ํากับพืช ยังเปนปญหาที่เกษตรกรแกไขไมได สวนดานอื่นๆ ไดแก วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การปองกันกําจดั
โรค และ การปองกันกําจัดแมลงยังมีเกษตรกรเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอยางที่ยังแกปญหาการผลิตไมได  
 1.2 ผลลัพธสําคัญจากการทําการเกษตรในปจจุบันของเกษตรกรท่ีพบวาสงผลกระทบในทางที่ดีขึ้น ไดแก 
ความรูการเกษตร ความสามารถในการแกไขปญหา การเขารวมกิจกรรมกลุม ผลลัพธที่เปล่ียนแปลงในทางลบ
คือ เกษตรกรยังมีปญหาราคาตกตํ่า และผลผลิตดอยคุณภาพ 
 1.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืชอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ มี 3 ปจจัย คือ ปญหาการผลิตพืช มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง (r = 0.963) หมายถึงเกษตรกรที่มี
ปญหาการผลิตพืชมากจะนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืชมาก ปจจัยความสําเร็จในการแกปญหา 
มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r = 0.871) หมายถึง เกษตรกรที่มีความสําเร็จในการแกปญหามากจะ
นําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืชมาก และผลลัพธมีความสัมพันธทางลบระดับปานกลาง (r = 0-
.561) หมายถึง เกษตรกรที่มีผลลัพธนอยจะนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืชมาก 
 1.4 คําแนะนําการปรับปรุงการผลิตมังคุด คือ เกษตรกร ควรนํา GAP มาใชใหมากขึ้น โดยเฉพาะการใหน้ํา 
การปองกันกําจัดโรคแมลง และวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ภายใตการสนับสนุนของหลายภาคสวน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถเกษตรกร เชนเพิ่มการถายทอดเทคโนโลยี การทดสอบคําแนะนําการใหน้ํา การปองกันกําจัดแมลง 
และวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และหนวยงานที่เก่ียวของควรชวยแกไขปญหาราคาตกตํ่า 
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2.  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพมังคุดจังหวัดพัทลุง 
 2.1 การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพมังคุดจังหวัดพัทลุง 
  2.1.1 การผลิตมังคุดแบบ GAP   
   1) ดานผลผลิต วิธีการปรับคําแนะนํา GAP และวิธีปรับคําแนะนํา GAP + ปุยอินทรีย ให
ผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร ทั้ง 4 รุน คือ รุนที่1 ชวงเดือนสิงหาคม 2549 วิธีปรับคําแนะนํา GAP และ วิธีปรับ
คําแนะนํา GAP + ปุยอินทรีย ใหผลผลิตเฉล่ีย 8.3 กก./ตน สวนวิธีเกษตรกรไมใหผลผลิต ผลผลิตรุนที่ 2 ชวง
ปลายเดือนธันวาคม2549ถึงปลายเดือนมกราคม2550 วิธีปรับคําแนะนํา GAP และ วิธีปรับคําแนะนํา GAP + 
ปุยอินทรีย ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติแตสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 14.7, 12.5 และ 3.5 กก./ตน ตามลําดับ  
ผลผลิตรุนที่3 เดือนกรกฎาคม 2550 วิธีปรับคําแนะนํา GAP และ วิธีปรับคําแนะนํา GAP + ปุยอินทรีย ให
ผลผลิตไมแตกตางกันแตสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 54.4, 59.5 และ 41.3 กก./ตน ตามลําดับ และผลรุนที่ 4  เดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2551 วิธีปรับคําแนะนํา GAP ใหผลผลิตสูงสุดแตไมแตกตางกับวิธีปรับคําแนะนํา GAP 
+ ปุยอินทรีย คือ 6.95 และ 5.67 กก./ตน สวนวิธีเกษตรกรใหผลผลิตตํ่าสุดและไมแตกตางกับวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP + ปุยอินทรีย  คือ 3.15 กก./ตน  
   2) ดานคุณภาพผลผลิต พบวาวิธีปรับคําแนะนํา GAP และ วิธีปรับคําแนะนํา GAP + 
ปุยอินทรียใหคุณภาพผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกรทั้ง 3 รุน คือ รุนที่1 วิธีปรับคําแนะนํา GAP และ วิธีปรับ
คําแนะนํา GAP + ปุยอินทรีย มีจํานวนผลขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ 66.8  ผลนอยกวา 80 กรัม รอยละ 33.2 
ผลผิวมัน รอยละ 92.3 และมีเนื้อแกว รอยละ 14.3 สวนวิธีเกษตรกรไมมีตนใหผลผลิต รุนที่ 2 ทั้ง 2 วิธีใหผลผลิต
ขนาด 80 กรัมขึ้นไป สูงสุดไมแตกตางกันทางสถิติ แตสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 99.9, 81.2 และ 22.9 ผล/ตน 
ตามลําดับ ใหผลขนาด 70-79 กรัม สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 26.9, 27.1 และ 6.1 ผล/ตน ตามลําดับ รุนที่ 3 ทั้ง 2 
วิธีใหผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไป ไมแตกตางกัน แตสูงกวาวิธีเกษตรกรคือ 343.4, 353.1 และ 216.0 ผล/ตน 
ตามลําดับ ใหผลขนาด 70-79 กรัมไมแตกตางกันคือเฉล่ีย 122.8 ผล/ตน รุนที่ 4 แตละวิธีใหผลผลิตขนาด 80 
กรัมขึ้นไป และ ผลขนาด 70-79 กรัม ไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เฉล่ีย 35.15 และ 16.31 ผล/ตน ตามลําดับ 
(ตารางที่ 1) 
   3) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทางดานตนทุนการผลิต  เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตรวม และ
ตนทุนการผลิตมังคุด พบวา ตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพ GAP มีตนทุนการผลิตในกรรมวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP 147.0 บาท/ตน หรือ 5.57 บาท/กก. วิธีปรับคําแนะนํา GAP+ ปุยอินทรีย 313.5 บาท/ตน หรือ 12.26 บาท/
กก. วิธีเกษตรกร 65.8 บาท/ตน หรือ 4.27 บาท/กก.   
   4) สรุปการทดลอง จากขอมูลผลผลิตและการลงทุน จึงพบวา วิธีการผลิตที่เหมาะสมใน
การเพิ่มคุณภาพมังคุด คือ ใชวิธีปฏิบัติตามคําแนะนํา GAP ซึ่งมีตนทุนสูงกวาวิธีเกษตรกรเล็กนอย แตใหผลผลิต
ที่มีคุณภาพสูงกวาวิธีเกษตรกร  
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ตารางที่  1  ผลผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแบบ GAP ป2549-2551 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 เฉล่ีย 

รายการ 
Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean 

วิธี GAP 14.7a 6.5 54.4a 12.9 6.95a 2.28 25.35 
วิธี GAP+อินทรีย 12.5a 6.8 59.5a 13.5 5.67 ab 1.06 25.89 
วิธีเกษตรกร 3.5b 0.7 41.3b 17.4 3.15 b 0.64 15.98 
เฉล่ีย 10.2 7.3 51.7 16.4 5.68 1.87 22.53 
F-test  .000**  .001**  0.046*   

ผลผลิต 
กก./ตน 
  
  
  

C.V. (%) 53.4  28.5  26.6   
วิธี GAP 99.9a 43.9 343.4a 97.6 41.75 18.57 161.68 
วิธี GAP+อินทรีย 81.2a 44.5 353.1a 104.9 34.57 10.49 56.29 
วิธีเกษตรกร 22.9b 5.7 216.0b 124.9 24.00 7.07 87.63 
เฉล่ีย 68.0 48.6 304.1 124.9 35.15 13.45 135.75 
F-test  .000**  .000**  0.335ns   

จํานวนผลขนาด 
80 กรัมขึ้นไป 
ผล/ตน 

C.V. (%) 53.3  36.1  37.6   
วิธี GAP 26.9a 18.7 118.2 39.3 21.50 9.75 55.53 
วิธี GAP+อินทรีย 27.1a 14.6 145.7 109.3 16.43 7.81 63.08 
วิธีเกษตรกร 6.1b 2.5 104.6 71.4 5.50 0.71 38.73 
เฉล่ีย 20.0 16.8 122.8 79.3 16.31 9.10 53.04 
F-test  .000**  .251ns  0.121ns   

จํานวนผลขนาด
70-79 กรัม 
ผล/ตน 
  

C.V. (%) 68.7  64.1  49.5   
หมายเหตุ คาเฉล่ียที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
 2.1.2 การผลิตมังคุดเพื่อนําไปสูมังคุดอินทรีย    
 1) ผลผลิต รุนที่ 1 ปลายเดือนธันวาคม 2549 ถึงปลายเดือนมกราคม 2550 มังคุดทุก
กรรมวิธี ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เฉล่ีย 4.9 กก./ตน คุณภาพผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ
จํานวนผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไปเฉลี่ย 35.4 ผล/ตน ใหผลขนาด 70-79 กรัมเฉล่ีย 8 ผล/ตน ผลผลิตรุนที่2 ชวง
เดือนกรกฎาคม วิธีปุยคอก+อินทรียเม็ด ใหผลผลิตสูงสุดแตไมแตกตางกับแบบ ปุยคอก+ปุยหมัก แตสูงกวาวิธี
เกษตรกร คือ 78.9, 67.1 และ 57.1 กก./ตน ตามลําดับ  
 2) ดานคุณภาพผลผลิต พบวาวิธี แบบ ปุยคอก+ปุยหมัก และ ปุยคอก+อินทรียเม็ดให
จํานวนผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไป สูงสุดไมแตกตางกันแตสูงกวาวิธีเกษตรกรคือ 514.8, 569.9 และ299.9 ผล/
ตน ตามลําดับ ใหผลขนาด 70-79 กรัมไมแตกตางกันคือเฉล่ีย 218.4 ผล/ตน ผลผลิตรุนที่3 ชวงเดือน กรกฎาคม 
–สิงหาคม 2551 ทุกกรรมวิธีมีตนใหผลผลิตในฤดูกาลนอยเพียง รอยละ 11.1 โดยวิธี ปุยคอก+ปุยหมัก ให
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ผลผลิต 3 กก./ตน มีจํานวนผลคุณภาพขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ 52.6 วิธีปุยคอก+อินทรียเม็ด ไมมีตนออกดอก 
และวิธีเกษตรกร ใหผลผลิต 1.5 กก./ตน มีจํานวนผลคุณภาพขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ 44.8 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่  2  ผลผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ แบบอินทรีย  ป2549-2550 

ป 2549 ป 2550 เฉล่ีย 
รายการ 

Mean SD. Mean SD. Mean 
ปุยคอก+ปุยหมัก 6.7 5.0 67.1ab 15.2 26.3 
ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด 5.3 1.8 78.9a 12.7 28.7 
วิธีเกษตรกร 2.8 2.7 57.1b 18.8 20.9 
เฉล่ีย 4.9 3.7 67.7 17.6 25.4 
F-test  .168ns  .038*   

ผลผลิต 
กก./ตน 
  
  
  

C.V. (%) 70.17  23.31   
ปุยคอก+ปุยหมัก 51.0 32.8 514.8a 104.4 199.5 
ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด 35.2 14.0 569.9a 148.3 206.4 
วิธีเกษตรกร 20.0 18.5 299.9b 92.6 112.8 
เฉล่ีย 35.4 25.4 461.5 163.6 174.1 
F-test  .101ns  .000**   

จํานวนผลขนาด 80  
กรัมขึ้นไป 
ผล/ตน 
  
  

C.V. (%) 65.47  25.47   
ปุยคอก+ปุยหมัก 9.5 9.8 228.6 169.6 82.6 
ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด 10.5 5.1 243.9 77.0 86.5 
วิธีเกษตรกร 4.0 4.5 182.6 72.8 63.7 
เฉล่ีย 8.0 7.1 218.4 113.5 77.8 
F-test .245ns  .553ns   

จํานวนผลขนาด 70-79 กรัม 
ผล/ตน 
  
  

C.V.% 86.18  52.87   
หมายเหตุ คาเฉล่ียที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
  3) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทางดานตนทุนการผลิต เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตรวม และ
ตนทุนการผลิตมังคุด พบวา ตนทุนวิธีปุยคอก+ปุยหมัก 162.85 บาท/ตน หรือ 6.19 บาท/กก. วิธีปุยคอก + 
อินทรียเม็ด 289.6 บาท/ตน หรือ 10.09 บาท/กก. และวิธีเกษตรกร 129.35 บาท/ตน หรือ 6.19 บาท/กก.     
  4) สรุปการทดลอง จากขอมูลผลผลิตและการลงทุนจึงพบวาการผลิตมังคุดอินทรีย วิธีการ 
ผลิตแบบปุยคอก+ปุยหมัก มีตนทุนเทากับวิธีเกษตรกรเล็กนอย แตใหผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกวาวิธีเกษตรกร   
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  2.1.3 ความคิดเห็นเกษตรกรที่เขารวมโครงการทดสอบ  
   พบวาสภาพดิน พืช มีความอุดมสมบูรณขึ้นมาก ศัตรูพืชเร่ิมลดลง ผลมังคุดที่ไดทําวิจัยมา
รูสึกพอใจและไดดีมาก เกษตรกรรูสึกวาไดสํานึกตอหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบตอการดูแลรักษา ไมใหงานเสียหาย 
ไดสํานึกการใชปุยเคมี การใชยาฆาหญาซึ่งทําใหดินเสีย รวมทั้งไดซาบซ้ึงถึงเจาหนาที่ของโครงการ เปนคนมี
ความรับผิดชอบ มีความเปนกันเองกับเกษตรกร และนอกจากนี้ยังมีผลพลอยไดมาในเรื่องการใชสารสกัดน้ํามัน
ธรรมชาติ  ส่ิงที่เครือขายชุมชนไดตามคาดหวัง คือ ไดองคความรู ไดครูเกษตรกร แปลงในพื้นที่ทดลองกลายเปน
แปลง เรียนรู  ส่ิงที่ไดเกินคาด คือ การไดจิตสํานึกและไดฐานความคิดนี้เพื่อนําไปขยายตอยังโครงการอื่นตอไป 
ไดชื่อเสียงของตําบลและไดศูนยเรียนรู ไดเปนส่ือเผยแพรสามารถนําไปผลักดันนโยบายทั้งอําเภอและจังหวัด ไดรับ
การยอมรับมากขึ้น ส่ิงที่ไมไดตามคาด นักวิจัยทองถิ่น เราไดแคประมาณ 50 % ยังไมเต็มที่ 
  2.1.4 สรุปผลการทดลองเบื้องตน   
   จากการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณภาพมังคุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ดําเนินการ
ต้ังแตป 2549-2551 ผลการทดลอง 3 ปพบวา ไดวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพดี 2 วิธี ดังนี้ 
   1) การผลิตมังคุดคุณภาพแบบปรับคําแนะนํา GAP คือ หลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก 
จํานวนเทากับ 4  เทาของขนาดความกวางเสนผาศูนยกลางทรงพุม (เชน ความกวาง 6 เมตร ใสปุย 24 กก.)  
หลังเก็บผล 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร  15-15-15 จํานวนเทากับ 1 ใน 3 ของความกวางทรงพุม ชวงแตกยอดออน
ใหระวังหนอนกินใบ ดวยฉีดพนดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง ทุกๆ 3 วันติดตอกัน หลังแตก
ยอดออน 2 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 จํานวนเทากับ 1 ใน 3 ของความกวางทรงพุมหากพบวาใบใหมแคระ
แกรน ใหพนปุยเกล็ดสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 20 มล. + น้ํา  20 ลิตร  ฉีดพนทุกๆ 7 วัน 3 ครั้ง
ติดตอกัน หลังออกดอก 3-4 สัปดาห พนสารน้ํามันธรรมชาติ 40 มล. + น้ํา  20 ลิตร 2 คร้ัง เพื่อปองกันกําจัด
เพล้ียไฟ และใชไดอีกเม่ือสงสัยวาเพล้ียไฟระบาด หลังออกผล 4 สัปดาห ใสปุยสูตร 13-13-21 จํานวนเทากับ 1 
ใน 3 ของความกวางทรงพุม เม่ือผลอายุ 6-9 สัปดาห พนปุยเคมีสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 20 มล. 
+ น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 7 วัน 3 คร้ัง คร้ังติดตอกัน    
    วิธีดังกลาวใหผลผลิต 25.35 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.98 กก./ตน หรือรอยละ 
58.60 ใหผลคุณภาพดี ขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกวารอยละ 84.50 ผลขนาดน้ําหนัก 70-79 กรัม สูงกวา
รอยละ 43.37 และมีจํานวน ผลขนาดเล็กนอยกวา รอยละ 35.08 โดยมีตนทุนการผลิต 5.80 บาท/กก.   
   2) การผลิตมังคุดคุณภาพแบบอินทรีย คือ หลังเก็บผลผลิต 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา 
ของทรงพุม หลังเก็บผลผลิต 4 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียอัตรา 2 เทาทรงพุม เม่ือแตใบออน พนสารสกัดน้ํามัน
ธรรมชาติ 2 คร้ัง หลังแตกใบออน 4 และ8 สัปดาห พนปุยอินทรียน้ําสําเร็จรูป 30 มล. ผสมฮิวมิค 20 มล. + น้ํา 
20 ลิตร 3 คร้ัง หลังแตกใบออน 7-9 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียอัตรา 2 เทาทรงพุม 
   วิธีดังกลาวสามารถใหผลผลิตไมแตกตางกับวิธีเกษตรแตใหคุณภาพผลขนาดมากกวา 
80 กรัม สูงกวารอยละ 76.9 โดยมีตนทุนการผลิต 6.19 บาท/กก. (ตารางที่ 3)   
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ตารางที่  3  ตนทุนการผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ 
แบบคุณภาพ GAP แบบคุณภาพอินทรีย 

รายการ GAP GAP+ 
อินทรีย 

เกษตรกร ปุยคอก+ 
ปุยหมัก 

ปุยคอก+ 
ปุยอินทรียเม็ด 

เกษตรกร 

ตนทุน (บาท/ตน/ป) 147 313.5 65.8 162.85 289.6 129.35 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ตน) 25.35 25.89 15.98 26.30 28.70 20.90 
ตนทุนเฉล่ีย (บาท/กก.) 5.80 12.11 4.12 6.19 10.09 6.19 

 
 2.2 การทดสอบตางพื้นที ่
  2.2.1 สภาพพื้นทีแ่ปลงทดสอบตางพืน้ที่ เขตอําเภอที่ตั้งแปลง กระจายครอบคลุมพื้นที่ 10 อําเภอ 
จากทั้งหมด 11 อําเภอของจังหวดัพัทลุง ไดแก ปาพะยอม กงหรา ศรีบรรพต ควนขนุน เมือง ศรีนครินทร ตะโหมด 
ปาบอน เขาชัยสน บางแกว สภาพแปลงเกษตรกรเฉล่ียมีพื้นที่ปลูก 6 ไร มังคุด อายุ 15 ป ปลูกเปนสวนผสม
รวมกับลองกอง และพืชอื่น ระยะปลูก 5x5-12x12 ใหน้ําแบบสปริงเกลอร รอยละ 65 และแบบสูบรด รอยละ 35 
ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความสมบูรณของตนปานกลางถึงดี มีทั้งการตัดแตงและไมตัดแตงก่ิง ปญหาที่
พบคือเพล้ียไฟ ไรแดง หนอนกินยอดออน   
  2.2.2 ผลการทดสอบตางพื้นที่ พบวาวิธีการปรับคําแนะนํา GAP ที่นําไปทดสอบใหผลดีกวาวิธี
เกษตรกร คือใหผลผลิตตอตน สูงกวา รอยละ 17.32 ใหลักษณะทางคุณภาพ คือ ผลขนาด 80 กรัมขึ้นไป สูงกวา 
รอยละ 44.18 ผลขนาด 70-79 กรัมสูงกวารอยละ 21.82 จํานวนผลเนื้อแกวยางไหลนอยกวารอยละ 21.75 จํานวน
ผลผิวลาย นอยกวารอยละ 54.83 จํานวนผลมีมดติดที่ขั้วผล นอยกวารอยละ 54.83 (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่  4  ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตแปลงมังคุดทดสอบตางพื้นที่จังหวัดพัทลุง ป2552  
ลักษณะคุณภาพ วิธี

เกษตรกร 
วิธีทดสอบ p-value1   รอยละที่

เปล่ียนแปลง2 
ผลผลิตรวม (กก./ตน) 28.17 33.05 0.006** 17.32 
จํานวนผลเนื้อแกวยางไหล 54.48 42.63 0.000** -21.75 
จํานวนผลผิวลาย 76.58 34.59 0.000** -54.83 
ผลผลิต ขนาด 80 กรัมขึ้นไป (กก./ตน) 8.67 12.50 0.000** 44.18 
จํานวนผลน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป เนื้อแกวยางไหล  11.70 10.85 0.329  
จํานวนผลน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป ผิวลาย 16.26 8.18 0.000** -49.69 
ผลผลิต ผลขนาด 70-79 กรัม (กก./ตน) 9.67 11.78 0.002** 21.82 
จํานวนผลน้ําหนัก 70-79 กรัม เนื้อแกวยางไหล  17.63 15.08 0.034* -14.46 
จํานวนผลน้ําหนัก 70-79 กรัม ผิวลาย 25.42 12.10 0.000** -52.40 
หมายเหตุ  1/ คา p-value มีคา < .01 แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 99% 
 มีคา < .05 แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %   
 2/ คาบวก หมายถึงวิธีแนะนํามีคาสูงกวา คาลบ หมายถึงวิธีแนะนํามีคานอยกวา 
 

 2.2.3 ผลตอบแทน 
  1) ตนทุนการผลิตวิธีตามคําแนะนํามีตนทุน 207.6 บาท/ตน สูงกวาวิธีเกษตรกรซ่ึงมีการ

ใสปุยนอย คือ 132.2 บาท/ตน โดยตนทุนตอกิโลกรัม วิธีแนะนําสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 6.28 และ 4.69 บาท/กก.  
  2) รายได  เม่ือจําหนายผลผลิตตามเกรดคุณภาพ คือ ผลคุณภาพขนาด 80 กรัมขึ้นไป 

ราคา 20 บาท/กก. ผลคุณภาพ ขนาด 70-79 กรัม ราคา 15 บาท/กก. และผลขนาดน้ําหนักนอยกวา 70 กรัมและ
ผลดอยคุณภาพที่มีเนื้อแกวยางไหล ผิวลาย ราคา 5 บาท/กก. พบวาการผลิตตามวิธีแนะนํามีรายไดสูงกวาวิธี
เกษตรกร คือ  420.05 และ 292.1 บาท/ตน และใหรายไดสุทธิ 212.45 และ 159.9 บาท/ตน แตวิธีแนะนําให
อัตราสวนของรายไดตอตนทุน (Benefit cost ratio) ตํ่ากวาเล็กนอย คือ 2.02 และ 2.21 ตามลําดับ  
  2.2.4 ทัศนคติเกษตรกรตอเทคโนโลยีที่นําไปทดสอบ  
   ความคิดเห็นตอการใชปุยคอก เห็นวาทําใหดินรวน มีความชื้น ดินไมเส่ือมสภาพ ดินคุณภาพดี 
รองลงมา คือ ทําใหพืชใชไดนาน พืชแข็งแรง ลําตน ใบสมบูรณ การใชปุยสูตร 15-15-15 และอัตราท่ีใช เห็นวา
ทําใหแตกก่ิงยอดเร็ว ใบ ยอด และลําตนสมบูรณ การใชปุยสูตร 8-24-24 และอัตราท่ีใช เห็นวาทําให เปอรเซ็นต
การออกดอกมากขึ้น รองลงมาคือดอกสมบูรณมากขึ้น ดอกเจริญเติบโตเร็ว ดอกสีเขมขึ้น การใชสารสกัดน้ํามัน
ธรรมชาติ เห็นวาทําให ดอก ผล สวย ผิวมัน มีผลลายนอย รองลงมาคือลดการระบาดของเพล้ียไฟ ความคิดเห็น
ตอปุยสูตร 13-13-21 และอัตราที่ใช เห็นวาทําให ผลใหญขึ้นการใชปุยพนบํารุงผลสูตร 10-20-30 +ฮิวมิค เห็นวา
ทําให ผลมีผิวมัน ผิวไมลาย รองลงมาคือผลใหญขึ้นและสม่ําเสมอ มีผลเกรดดีมากกวา  
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีสวนรวมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 30 % โดยมีวิธีการศึกษา ประกอบดวย การศึกษา
การปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพ
มังคุดจังหวัดพัทลุง และ การทดสอบตางพื้นที่ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบวา เกษตรกรมีปญหา
การผลิตสําคัญ ไดแก การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองปลอดภัย ความเหมาะสมของการใหน้ํากับ
พืช และวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําคําแนะนํา มาปรับ ใชใน
การปลูกพืช มี 3 ปจจัย คือ ระดับปญหาการผลิต และความสําเร็จในการนําคําแนะนํามาแกปญหา จะมีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลาง หมายถึง เกษตรกรที่มีปญหามาก และมีความสําเร็จในการแกปญหามาก ก็จะนํา
คําแนะนํามาปรับใชในการปลูกพืชมาก สวนปจจัยดานผลลัพธมีความสัมพันธทางลบระดับปานกลาง หมายถึง 
เกษตรกรกรที่ไดผลลัพธนอยจะนําคําแนะนํามาปรับใชในการปลูกพชืมากขึ้น    
 2. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพมังคุดจังหวัดพัทลุง พบวากรรมวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP สามารถใหผลผลิต 25.35 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.98 กก./ตน หรือรอยละ 58.60 ใหผล
คุณภาพดีขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกวารอยละ 84.50 ผลขนาดน้ําหนัก 70-79 กรัม สูงกวารอยละ 43.37 
และมีจํานวน ผลขนาดเล็กนอยกวา รอยละ 35.08 มีตนทุนการผลิต 5.80 บาท/กก. และเหมาะสมกับความ
ตองการของพื้นที่ ผลการทดสอบเทคโนโลยีตางพื้นที่ พบวาวิธีการปรับคําแนะนํา GAP ที่นําไปทดสอบใหผล
แตกตางกับวิธีเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ คือ ใหผลผลิต 33.05 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 28.17 กก./ตน
หรือสูงกวารอยละ 17.32 มีผลที่ใหลักษณะทางคุณภาพ คือ ผลขนาด 80 กรัมขึ้นไป 12.50 กก./ตน สูงกวา
เกษตรกร คือ 8.67 กก./ตน หรือสูงกวารอยละ 44.18 ผลขนาด 70-79 กรัม 11.78 กก./ตน สูงกวาเกษตรกร คือ 
9.67 กก./ตน หรือสูงกวารอยละ 21.82 จํานวนผลเน้ือแกวยางไหลนอยกวารอยละ 21.75 จํานวนผลผิวลาย 
นอยกวารอยละ 54.83 ผลตอบแทนการผลิตตามวิธีแนะนํามีตนทุน 207.6 บาท/ตน สูงกวาวิธีเกษตรกรซ่ึงมีการ
ใสปุยนอย คือ 132.2 บาท/ตน โดยตนทุนตอกิโลกรัม วิธีแนะนําสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 6.28 และ 4.69 บาท/กก. 
รายได  เม่ือจําหนายผลผลิตตามเกรดคุณภาพ พบวาการผลิตตามวิธีแนะนําใหรายไดสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 
420.05 และ 292.1 บาท/ตน และใหรายไดสุทธิ 212.45 และ 159.9 บาท/ตน แตวิธีแนะนําใหอัตราสวนของ
รายไดตอตนทุน ตํ่ากวาเล็กนอย คือ 2.02 และ 2.21 ตามลําดับ  
 3. คําแนะนําการผลิตมังคุดคุณภาพดี คือ  
  3.1 หลังเก็บผล 2  สัปดาห ใสปุยคอกจํานวนเทากับ 4 เทาของขนาดความกวางเสนผาศูนยกลาง
ทรงพุม (เชนทรงพุม 6 เมตร ใสปุย 24 กก.) 
  3.2 หลังเก็บผล 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวนเทากับ 1 ใน 3  ของขนาดความกวาง
เสนผาศูนยกลางทรงพุม 
  3.3 ชวงแตกยอดออนใหระวังหนอนกินใบ ดวยฉีดพนดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพรปองกันกําจัด
แมลง ทกุๆ 3 วันติดตอกัน  
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีสวนรวมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 30 % โดยมีวิธีการศึกษา ประกอบดวย การศึกษา
การปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพ
มังคุดจังหวัดพัทลุง และ การทดสอบตางพื้นที่ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบวา เกษตรกรมีปญหา
การผลิตสําคัญ ไดแก การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองปลอดภัย ความเหมาะสมของการใหน้ํากับ
พืช และวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําคําแนะนํา มาปรับ ใชใน
การปลูกพืช มี 3 ปจจัย คือ ระดับปญหาการผลิต และความสําเร็จในการนําคําแนะนํามาแกปญหา จะมีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลาง หมายถึง เกษตรกรที่มีปญหามาก และมีความสําเร็จในการแกปญหามาก ก็จะนํา
คําแนะนํามาปรับใชในการปลูกพืชมาก สวนปจจัยดานผลลัพธมีความสัมพันธทางลบระดับปานกลาง หมายถึง 
เกษตรกรกรที่ไดผลลัพธนอยจะนําคําแนะนํามาปรับใชในการปลูกพชืมากขึ้น    
 2. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพมังคุดจังหวัดพัทลุง พบวากรรมวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP สามารถใหผลผลิต 25.35 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.98 กก./ตน หรือรอยละ 58.60 ใหผล
คุณภาพดีขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกวารอยละ 84.50 ผลขนาดน้ําหนัก 70-79 กรัม สูงกวารอยละ 43.37 
และมีจํานวน ผลขนาดเล็กนอยกวา รอยละ 35.08 มีตนทุนการผลิต 5.80 บาท/กก. และเหมาะสมกับความ
ตองการของพื้นที่ ผลการทดสอบเทคโนโลยีตางพื้นที่ พบวาวิธีการปรับคําแนะนํา GAP ที่นําไปทดสอบใหผล
แตกตางกับวิธีเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ คือ ใหผลผลิต 33.05 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 28.17 กก./ตน
หรือสูงกวารอยละ 17.32 มีผลที่ใหลักษณะทางคุณภาพ คือ ผลขนาด 80 กรัมขึ้นไป 12.50 กก./ตน สูงกวา
เกษตรกร คือ 8.67 กก./ตน หรือสูงกวารอยละ 44.18 ผลขนาด 70-79 กรัม 11.78 กก./ตน สูงกวาเกษตรกร คือ 
9.67 กก./ตน หรือสูงกวารอยละ 21.82 จํานวนผลเน้ือแกวยางไหลนอยกวารอยละ 21.75 จํานวนผลผิวลาย 
นอยกวารอยละ 54.83 ผลตอบแทนการผลิตตามวิธีแนะนํามีตนทุน 207.6 บาท/ตน สูงกวาวิธีเกษตรกรซ่ึงมีการ
ใสปุยนอย คือ 132.2 บาท/ตน โดยตนทุนตอกิโลกรัม วิธีแนะนําสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 6.28 และ 4.69 บาท/กก. 
รายได  เม่ือจําหนายผลผลิตตามเกรดคุณภาพ พบวาการผลิตตามวิธีแนะนําใหรายไดสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 
420.05 และ 292.1 บาท/ตน และใหรายไดสุทธิ 212.45 และ 159.9 บาท/ตน แตวิธีแนะนําใหอัตราสวนของ
รายไดตอตนทุน ตํ่ากวาเล็กนอย คือ 2.02 และ 2.21 ตามลําดับ  
 3. คําแนะนําการผลิตมังคุดคุณภาพดี คือ  
  3.1 หลังเก็บผล 2  สัปดาห ใสปุยคอกจํานวนเทากับ 4 เทาของขนาดความกวางเสนผาศูนยกลาง
ทรงพุม (เชนทรงพุม 6 เมตร ใสปุย 24 กก.) 
  3.2 หลังเก็บผล 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15  จํานวนเทากับ 1 ใน 3  ของขนาดความกวาง
เสนผาศูนยกลางทรงพุม 
  3.3 ชวงแตกยอดออนใหระวังหนอนกินใบ ดวยฉีดพนดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพรปองกันกําจัด
แมลง ทกุๆ 3 วันติดตอกัน  
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  3.4 หลังแตกยอดออน 2 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 จํานวนเทากับ 1 ใน 3 ของขนาดความ
กวางเสนผาศูนยกลางทรงพุม หากพบวาใบใหมแคระแกรน ใหพนปุยเกล็ดสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 
20 มล. + น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 7 วัน 3 คร้ังติดตอกัน    
  3.5 หลังออกดอก 3-4 สัปดาห พนสารน้ํามันธรรมชาติ 40 มล. + น้ํา 20 ลิตร 2 คร้ัง เพื่อปองกัน
กําจัดเพล้ียไฟ และใชไดอีกเมื่อสงสัยวาเพล้ียไฟระบาด  
  3.6 หลังออกผล 4 สัปดาห ใสเคมีปุยสูตร  13-13-21 อัตราเทากับ 1 ใน 3 ของขนาดความกวาง
เสนผาศูนยกลางทรงพุม 
  3.7 เม่ือผลอายุ 6-9 สัปดาห พนปุยเคมีสูตร 10-20-30 อัตรา  60 กรัม + ฮิวมิค  20 มล. + น้ํา 20 
ลิตร ฉีดพนทุกๆ 7 วัน 3 คร้ัง คร้ังติดตอกัน    
  วิธีการแนะนํานี้เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดในไรนาไดทันที โดยเทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับเกษตรกร
ที่มีการผลิตเชิงการคาที่จําหนายผลผลิตแบงเกรดราคาตามลักษณะคุณภาพ เชน การสงออกหรือตลาดสินคาคุณภาพ 
สวนเกษตรกรที่ขายผลผลิตแบบไมคัดแยกเกรดควรเลือกใชปุยและอัตราปุยที่เหมาะสมในชวงการใหผลผลิตเพื่อ
เปนการลดตนทุน 
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