การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดพัทลุง
สําราญ สะรุโณ สุภาค รัตนสุภา อริยธัช เสนเกตุ ไพโรจน สุวรรณจินดา
บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดี เพิ่มขึ้น 30 %
ดําเนินงานที่ ตําบลลําสินธุ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาดําเนินการป2549-2552 ผลการ
ดําเนินการพบวา
การผลิตมังคุดคุณภาพดีแบบ GAP คือใชปุยหลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของ
ทรงพุม หลังเก็บผล 1 เดือน ใสสูตร 15-15-15 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม หลังแตกยอดออน 2
เดือน ใสสูตร 8-24-24 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม หลังออกผล 1 เดือนใสสูตร 13-13-21 ใส
1/3 ทรงพุม ผลอายุ 6-9 สัปดาห ใสสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 20 CC
+ น้ํา 20 ลิตร พนทุกๆวัน 3 ครั้ง หลังแตกใบออนและอายุดอก 3-4 สัปดาห พนสารสกัดน้ํามัน
ธรรมชาติ ปองกันกําจัดเพลี้ยไฟ 40 CC 2 ครั้ง
วิธีดังกลาวสามารถใหผลผลิต 25.35 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.98 กก./ตน หรือรอยละ
58.60 ใหผลคุณภาพดีขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกวาเกษตรกรรอยละ 84.50 โดยมีตนทุนการผลิต
5.80 บาท/กก.
การผลิตมังคุดคุณภาพแบบอินทรีย คือหลังเก็บผลผลิต 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของ
ทรงพุมหลังเก็บผลผลิต 4 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทาทรงพุม เมื่อแตใบออน พน
สารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง หลังแตกใบออน 4 และ8 สัปดาห พนปุยอินทรียน้ําสําเร็จรูป 30
cc. ผสมฮิวมิค 20 cc. + น้ํา 20 ลิตร 3 ครั้ง หลังแตกใบออน 7-9 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทํา
เองอัตรา 2 เทาทรงพุม
วิธีดังกลาวสามารถใหผลผลิตไมแตกตางกับวิธีเกษตรแตใหคุณภาพผลขนาดมากกวา 80 กรัม สูง
กวารอยละ 76.9 โดยมีตนทุนการผลิต 6.19 บาท/กก.

สถานการณมังคุดภาคใต
ในป2549 ภาคใตมีพื้นที่ปลูกมังคุด 294,698 ไร ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ใหผลผลิตแลว
ประมาณ รอยละ 67 ปริมาณผลผลิตป2547-2549 เฉลี่ย 113,499 ตัน/ป ประสิทธิภาพการผลิตในภาวะปกติ
เฉลี่ย 3 ป 757 กก./ไร การผลิตใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลางพื้นที่ปลูกป 2549 จํานวน 68,506ไร คิดเปน

รอยละ 23 ของพื้นที่ปลูกทั้งภาค มีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวประมาณ รอยละ 59 ปริมาณผลผลิตรวม เฉลี่ย 3 ป
22,047 ตัน/ป ผลผลิตเฉลี่ย 3 ป 737 กก./ไร 2 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากคือ นราธิวาส 27,417 ไร และ พัทลุง
15,707 ไร การกระจายผลผลิตตามฤดูกาลพบวาผลผลิตเริ่มออกตั้งแตเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน ชวงเดือนที่
ผลผลิตออกมากที่สุดคือเดือน สิงหาคม รอยละ 37.1 รองลงมาคือ กรกฎาคม รอยละ 34 และมิถุนายน รอยละ
20.9

การผลิตมังคุด พบวาประสิทธิภาพการผลิตยังต่ํากวาผลผลิตเฉลี่ยในแปลงทดลองมาก คือ 2,300
กิโลกรัม/ไร และ เกษตรกรสวนมากยังไมสามารถผลิตมังคุดคุณภาพดี คือ มีน้ําหนัก ประมาณ 80 กรัม
ผิวมันสดใส ไมมีรองรอยการเขาทําลายของแมลงหรือมีนอยมาก คุณภาพภายในปราศจากอาการเนื้อ
แกว และยางไหล ซึ่งมีผลผลิตที่สามารถสงออกไดเพียง รอยละ 40-55 ของผลผลิตทั้งหมด
นอกจากนั้นยังมีปญหา 1) ตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพมีราคาแพง 2)ปริมาณผลผลิตมังคุดไม
สม่ําเสมอในแตละป 3)ไมมีเครื่องมือที่ใชในการคัดแยกมังคุดที่มีอาการเนื้อแกวและยางไหล ออกจาก
ผลมังคุดปกติไดอยางแมนยํา และรวดเร็ว 4) สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประกอบกับการจัดการการ
ผลิตที่ไมเหมาะสมทําใหออกดอกนอยหรือไมออกดอกในบางป ผลแกในชวงฝนตกชุก มีปญหาเนื้อ
แกวยางไหล 5) การระบาดของโรคแมลงศัตรูมังคุดที่สําคัญ เชน เพลี้ยไฟ ไรแดง 6)การขาดแคลน
น้ําในแหลงปลูกมังคุดในบางพื้นที่ 7)การสงออกยังไมขยายตัวเทาที่ควร
วัตถุประสงค เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 30 %
ระยะเวลา
ป2549-2552
สถานที่ พื้นที่เกษตรกร ตําบลลําสินธิ์ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
อุปกรณและวิธีการวิจัย
ทําการวิจัยแบบชุมชนมีสวนรวม โดยรวมวิเคราะหปญหา กําหนดปาหมาย วิธีการ

ดําเนินการวิจัย ติดตามประเมินผล และรวมถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยประกอบ 2 การทดลองยอยดังนี้
1. เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแบบ GAP

1.1 กรรมวิธีตามคําแนะนํา GAP
1.1.1 หลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของทรงพุม
1.1.2 หลังเก็บผล 1 เดือน ใสสูตร 15-15-15 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม
1.1.3 หลังแตกยอดออน 2 เดือน ใสสูตร 8-24-24 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม
1.1.4 หลังออกผล 1 เดือน ใสสูตร 13-13-21 ใส 1/3 ทรงพุม
1.1.5 ผลอายุ 6-9 สัปดาห ใสสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค
20 CC + น้ํา 20 ลิตร พนทุกๆวัน 3 ครั้ง
1.1.6 หลังแตกใบออนและอายุดอก 3-4 สัปดาห พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ
2 ครั้ง 40 CC
1.2 กรรมวิธีตามคําแนะนํา GAP+ ปุยอินทรีย
1.2.1 หลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของทรงพุม
1.2.2 หลังเก็บผล 1 เดือน ใสสูตร 15-15-15 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม
1.2.3 เมื่อยอด 4 และ 8 สัปดาห ใสปุยอินทรียน้ํา 30 CC+ น้ํา 20 ลิตร 2
ครั้ง และปุยอินทรียเม็ด 4 กก/ตน
1.2.4 หลังแตกยอดออน 2 เดือน ใสสูตร 8-24-24 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม
1.2.5 หลังออกผล 1 เดือน ใสสูตร 13-13-21 ใส 1/3 ทรงพุม
1.2.6 ผลอายุ 6-9 สัปดาห ใสสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 20 CC
+ น้ํา 20 ลิตร พนทุกๆวัน 3 ครั้ง
1.2.7 หลังแตกใบออนและอายุดอก 3-4 สัปดาห พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ
2 ครั้ง 40 CC
1.3 กรรมวิธีแบบเกษตรกร
1.3.1 หลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก (ขี้ไก) อัตราเฉลี่ย 26 กก/ตน
1.3.2 หลังเก็บผล 1 เดือน ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก/ตน
2. เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแบบนําไปสูอินทรีย
2.1 กรรมวิธีแบบปุยคอก+ปุยหมัก
2.1.1 หลังเก็บผลผลิต 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของทรงพุม

2.1.2 หลังเก็บผลผลิต 4 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทาทรงพุม
2.1.3 เมื่อแตใบออน พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง
2.1.4 หลังแตกใบออน 4 และ8 สัปดาห พนปุยอินทรียน้ําสําเร็จรูป 30 cc. ผสมฮิวมิค
20 cc.+ น้ํา 20 ลิตร 3 ครั้ง
2.1.5 หลังแตกใบออน 7-9 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทาทรงพุม
2.2 กรรมวิธีแบบปุยคอก+อินทรียเม็ด
2.2.1 หลังเก็บผลผลิต 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของทรงพุม
2.2.2 หลังเก็บผล 4 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเอง อัตรา 2 เทาทรงพุม
2.2.3 เมื่อแตใบออน พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง
2.2.4 เมื่ออายุยอด 4 และ 8 สัปดาหพนปุยอินทรียน้ําสําเร็จรูป 30 cc. ผสมฮิวมิค 20 cc. +
น้ํา 20 ลิตร 3 ครั้ง และ ใสปุยอินทรียอัดเม็ด 5 กก/ตน 2 ครั้ง
2.2.5 หลังแตกใบออน 7-9 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทาทรงพุม
2.3 กรรมวิธีแบบเกษตรกร
2.3.1 หลังเก็บผล 2 สัปดาห และอายุยอด 9-10 สัปดาหใสปุยคอก 30 กก/ตน
2.3.2 หลังเก็บผล 1 เดือน และอายุยอด 9-10 สัปดาหใสปุยน้ําหมักอินทรียทําเองอัตรา
500 CC 2 ครั้ง
2.3.3 เมื่อแตกใบออน รุน 1 และรุน 2 พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง
ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลการทดสอบแบบ GAP
การเจริญเติบโต
ในเดือนแรกของการทดลอง มังคุดอยูในระยะรอใหกระทบแลงเพื่อนําไปสูการ
ชักนําการออกดอก ระหวางการปลอยใหกระทบแลง ไดเกิดฝน
ตกและกระจายตัวตลอดป จึงทําใหมังคุดแตกใบออน ติดดอก
ตามฤดูกาลปกตินอย คือปกติจะออกดอกประมาณเดือน มีนาคม
และเก็บเกี่ยวประมาณ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม แตจะออก
นอกฤดูกาลคือออกดอกชวง สิงหาคม-กันยายน 2549 และออก
ผลชวง มกราคม-กุมภาพันธ 2550

1.1.

ป2549

การแตกใบออน

มังคุดในทุกกรรมวิธีทดสอบ แตกใบออนครั้งที1่ เดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม2549 โดยทั้ง 3 วิธีมีปริมาณการแตก
ใบออนไมแตกตางกันคือเฉลี่ย รอยละ 62.3 ของยอด
การแตกใบออนครั้งที่2
ในชวงเดือน
เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม บางสวน โดยทั้ง 3
วิธีมีปริมาณการแตกใบออนไมแตกตางกันคือเฉลี่ยรอย
ละ 22.5 ของยอด
การออกดอก กรรมวิธีทดสอบ ออกดอก 2
ชวง คือชวงปลายเดือน เมษายน และเดือนสิงหาคมปลายเดือนกันยายน สวนวิธีเกษตรกรออกดอกชวงปลายเดือนสิงหาคม-ปลายเดือนกันยายน โดยทั้ง 3
วิธีมีปริมาณการออกดอกไมแตกตางกันคือเฉลี่ยรอยละ 16.3 ของยอด นอกจากนั้นพบการระบาดของ
หนอนกินใบออนในชวงแตกใบออนรุนที่1 รอยละ 46.2 ของจํานวนตนทดลอง ระดับความเสียหาย
ประมาณ รอยละ 42.1ของจํานวนยอด และพบโรคใบจุดระบาด รอยละ 50ของจํานวนตนทดลอง ระดับ
ความเสียหายประมาณรอยละ 10.5 และรุนที่2 รอยละ 18.8 ของจํานวนตนทดลอง ระดับความเสียหาย
ประมาณรอยละ 32.1 ของจํานวนยอด
ป2550 มังคุดแตกใบออน 1 ครั้งชวงเดือน
มกราคม 2550 โดยแตละกรรมวิธีมี
การแตกใบออนไมแตกตางกันคือ เฉลี่ยรอยละ 71.35
ของยอด การออกดอกเดือน มีนาคม 2551 ทุก
กรรมวิธีมีปริมาณการออดดอกไมแตกตางกัน คือ
เฉลี่ยรอยละ 35.99 ของยอด
ป2551 มังคุดแตกใบออนครั้งที1่
ชวงเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม
2550 ใน
กรรมวิธี GAP มีการแตกใบออนสูงสุด คือรอย
ละ 84.6 ของยอด สวนวิธี GAP + ปุยอินทรีย
แตกใบออนรอยละ 72.7 และไมแตกตางกับวิธี

เกษตรกรคือ รอยละ 74.1 ครั้งที่2 แตกใบออนมากชวงเดือน เมษายน และเดือนพฤษภาคม มิถุนายน
2551 ทั้ง 3 กรรมวิธีมีปริมาณไมแตกตางกันคือเฉลี่ย รอยละ 48.9 ครั้งที่3 มีการแตกยอดเล็กนอย โดย
วิธีเกษตรกรมีปริมาณสูงสุดรอยละ 15.1 ของยอด
การออกดอก ในฤดูกาลมีนอย มังคุดที่ออก
ดอก วันที่ 20 มีนาคม 2551 จะเก็บผลผลิต วันที่ 11
กรกฎาคม 2551 กรรมวิธี GAP มีปริมาณการออด
ดอกสูงสุด คือรอยละ 11.9 ของยอด สูงกวาวิธี
GAP+ ปุยอินทรีย คือรอยละ 5.9 และวิธีเกษตรกร
ออกดอก รอยละ 0.7 ของยอด จํานวนตนใหผลผลิต
พบวา วิธี GAP วิธี GAP + ปุยอินทรีย และ
เกษตรกร มีจํานวนตนใหผลผลิตรอยละ 55.6 , 64.7
และ 27.8 ตามลําดับ
1.2 การใหผลผลิต

ผลผลิตรุนที่1 เดือนสิงหาคม 2549
-ผลผลิต ตนทดลองในวิธี GAP และ GAP + ปุยอินทรีย รอยละ 7.7 ที่ออกดอกชวง
เดือน เมษายน จะเก็บผลผลิตวันที่ 8 สิงหาคม ผลผลิต
เฉลี่ย 8.3 กก./ตน สวนแปลงเกษตรกรไมมีตนใหผลผลิต
-คุณภาพผลผลิต มีจํานวนผลขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ
66.8 ผลนอยกวา 80 กรัม รอยละ 33.2 ผลผิวมัน รอย
ละ 92.3 ผลยางไหล รอยละ 7.7 และมีเนื้อแกว รอยละ
14.3
1.2.1

ผลผลิตรุนที่ 2 ปลายเดือนธันวาคม49-ปลายเดือน
มกราคม50
-ผลผลิต
มังคุดแตละกรรมวิธีใหผลผลิตตอตน
และจํานวนผลตอตน แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งดังนี้คือ วิธี GAP และ GAP + ปุยอินทรีย ใหผลผลิต
ไมแตกตางกันแตสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 14.7 , 12.5
และ 3.5 กก./ตน ตามลําดับ และใหจํานวนผล/ตน สูง
1.2.2

กวาวิธีเกษตรกร คือ 142.4 ,122.5 และ 37.3 ผล/ตน ตามลําดับ
-คุณภาพผลผลิต พบวา วิธี GAP และ GAP + ปุยอินทรีย ใหจํานวนผลผลิตขนาด 80
กรัมขึ้นไป สูงสุดไมแตกตางกันแตสูงกวาวิธีเกษตรกรคือ
99.9 ,81.2 และ 22.9 ผล/ตน ตามลําดับ ใหผล
ขนาด 70-79 กรัม สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 26.9 ,
27.1 และ 6.1 ผล/ตน ตามลําดับ ใหผลขนาดนอยกวา
70 สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.7 , 14.2 และ 8.3 ผล/
ตน ตามลําดับ ดานคุณภาพดานผิวมันพบวาแตละวิธีไม
ตางกันทางสถิติ สวนผลที่มีศัตรูติดผลผลิต พบวา วิธี
GAP และ GAP + ปุยอินทรีย มีนอยกวาวิธีเกษตรกร
คือ 1.8 , 1.7 และ 3.3 ผล/ตน ตามลําดับ
1.2.3 ผลผลิตรุนที่3 เดือนกรกฎาคม 2550
-ผลผลิต พบวามังคุดแตละกรรมวิธีใหผลผลิตตอตนแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง ดังนี้ คือวิธี GAP และ GAP + ปุยอินทรีย ใหผลผลิตสูงสุดไมแตกตางกันแตสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ
54.4 , 59.5 และ 41.3 กก./ตน ตามลําดับ แตใหจํานวนผล/ตน ไมแตกตางกันคือเฉลี่ย 577 ผล/ตน
-คุณภาพผลผลิต
พบวา วิธี GAP และ GAP + ปุยอินทรีย ใหจํานวนผลผลิต
ขนาด 80 กรัมขึ้นไปไมแตกตางกัน แตสูงกวาวิธีเกษตรกรคือ 343.4 , 353.1 และ 216.0 ผล/ตน ตามลําดับ
ใหผลขนาด 70-79 กรัมไมแตกตางกันคือเฉลี่ย 122.8 ผล/ตน ใหผลขนาดนอยกวา 70 ต่ํากวาวิธีเกษตรกร คือ
103.3, 156.0 และ 190.9 ผล/ตน ตามลําดับ
1.2.4 ผลผลรุนที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551
-ผลผลิต พบวา วิธี GAP ใหผลผลิตสูงสุด คือ 6.95 กก./ตน แตไมแตกตางกับวิธี
GAP + ปุยอินทรีย ที่ใหผลผลิต 5.67 กก./ตน สวนวิธีเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุดและไมแตกตางกับวิธี GAP +
ปุยอินทรีย คือ 3.15 กก./ตน

-คุณภาพผลผลิต
พบวา แตละวิธีใหผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไป ผลขนาด 70-79 กรัม ไม
แตกตางกันทางสถิติ คือ เฉลี่ย 35.15 และ 16.31 ผล/ตน ตามลําดับ แตผลขนาดนอยกวา 70 กรัม
แตกตางกัน

ตาราง ผลผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแบบ GAP ป2549-2551

รายการ
ผลผลิต
กก./ตน

วิธี GAP
วิธี GAP+อินทรีย
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%
จํานวนผลขนาด วิธี GAP
80 กรัมขึ้นไป
วิธี GAP+อินทรีย
ผล/ตน
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%
จํานวนผลขนาด วิธี GAP
70-79 กรัม
วิธี GAP+อินทรีย
ผล/ตน
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย

ป2549
Mean SD.
14.7a 6.5
12.5a 6.8
3.5b 0.7
10.2 7.3
.000**
53.4
99.9a 43.9
81.2a 44.5
22.9b 5.7
68.0 48.6
.000**
53.3
26.9a 18.7
27.1a 14.6
6.1b 2.5
20.0 16.8

ป2550
Mean SD.
54.4a 12.9
59.5a 13.5
41.3b 17.4
51.7 16.4
.001**
28.5
343.4a 97.6
353.1a 104.9
216.0b 124.9
304.1 124.9
.000**
36.1
118.2 39.3
145.7 109.3
104.6 71.4
122.8 79.3

ป2551
Mean SD.
6.95a 2.28
5.67 ab 1.06
3.15 b 0.64
5.68 1.87
0.046*
26.6
41.75 18.57
34.57 10.49
24.00 7.07
35.15 13.45
0.335ns
37.6
21.50 9.75
16.43 7.81
5.50 0.71
16.31 9.10

เฉลี่ย
Mean
25.35
25.89
15.98
22.53

161.68
56.29
87.63
135.75

55.53
63.08
38.73
53.04

Sig.
CV%
จํานวนผลขนาด วิธี GAP
นอยกวา 70 กรัม วิธี GAP+อินทรีย
ผล/ตน
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%

.000**
68.7
15.7b
14.2b
8.3a
12.7
.018*
66.3

2. แบบนําไปสูอินทรีย
2.1 ดานการเจริญเติบโต
ป2549 การแตกใบออนมังคุดแตกใบออนครั้งที่1
เดือน กุมภาพันธ-มีนาคม โดยทั้ง 3 วิธีมีปริมาณการ
แตกใบออนไมแตกตางกันคือเฉลี่ยรอยละ 68.8 ของ
ยอด การแตกใบออนครั้งที่2 ในชวงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ปริมาณใบออนในวิธี ปุยคอก+
ปุยหมัก รอยละ 73.8 ไมแตกตางกับวิธีปุยคอก+
อินทรียเม็ด คือรอยละ 68.8 ของยอด แตสูงกวาวิธี
เกษตรกร คือรอยละ 36.5
การออกดอก ทุกวิธีทดสอบไมออกดอก
ตามฤดูกาลแตจะออกดอกชวงปลายเดือน สิงหาคมกันยายน จํานวนตนออกดอกรอยละ 62.5 ของตน
ทดลอง ปริมาณดอกไมแตกตางกันคือรอยละ 15.8 ของ
ยอด นอกจากนั้นพบการระบาดของหนอนกินใบในชวง
แตกใบออนรุนที่1 ทุกตนทดลอง ระดับความเสียหาย
ประมาณรอยละ 33.3 ของจํานวนยอด และรุนที่ 2
ระดับความเสียหายประมาณรอยละ 21.5 ของจํานวน
ยอด และพบโรคใบจุดระบาดรอยละ 31.3 ของจํานวน
ตนทดลอง ระดับความเสียหายประมาณรอยละ 16.3

13.1
6.0
2.0
8.8

.251ns
64.1
103.3a
156.0ab
190.9b
150.1
.046*
72.8

44.8
86.5
162.3
113.4

0.121ns
49.5
13.25 a
10.29a
4.50 b
10.31
0.005**
23.1

2.50
2.50
0.71
3.64

44.08
60.16
67.90
57.70

ป2550 มังคุดแตกใบออน 1 ครั้งชวงเดือน มกราคม 2550 โดยแตละกรรมวิธีมีการแตกใบออน
ไมแตกตางกันคือ เฉลี่ยรอยละ 74.5 ของยอด การออกดอกเดือน มีนาคม 2551 ทุกกรรมวิธีมีปริมาณ
การออดดอกไมแตกตางกัน คือเฉลี่ยรอยละ 49.67 ของยอด
ป2551 แตกใบออนครั้งที่1 ชวงเดือน
พฤศจิกายน 2550 และมีนาคม2551 กรรมวิธี ปุย
คอก+อินทรียเม็ด มีการแตกใบออนสูงสุด คือรอยละ
87.5 ของยอด ซึ่งไมแตกตางกับวิธีปุยคอก+ปุยหมัก
คือรอยละ 82.5 สวนวิธีเกษตรกรต่ําสุดคือ รอยละ
76.0 ครั้งที่2 สวน ใหญแตกยอดออนชวงเดือน
เมษายน และพฤษภาคม กรรมวิธี ปุยคอก+อินทรีย
เม็ด มีการแตกใบออนสูงสุด คือรอยละ 73.1 ของยอด
สูงกวาวิธีปุยคอก+ปุยหมัก คือ รอยละ 31.9 และวิธี
เกษตรกร รอยละ 11.0 การออกดอกมีนอยชวง
เดือนมีนาคม และพฤษภาคม เก็บผลผลิต กรกฎาคมสิงหาคม ปริมาณการออกดอกนอยมากและไม
แตกตางกัน คือรอยละ 1.9

2.2

การใหผลผลิต

2.2.1

ผลผลิตรุนที่1 เดือนสิงหาคม 2549
ไมมีตนใหผลผลิตในฤดูกาล

2.2.2

ผลผลิตรุนที่2 ปลายเดือนธันวาคม
49-ปลายเดือนมกราคม50

-ผลผลิต
มังคุดทุกกรรมวิธีใหผลผลิต
ตอ
ตน จํานวนผลตอตน ไม
แตกตางกันทางสถิติคือใหผลผลิตตอตน เฉลี่ย 4.9
กก./ตน จํานวนผล/ตน 49.2 ผล/ตน
-คุณภาพ
มังคุดทุกกรรมวิธีให
คุณภาพผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ
จํานวนผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไปเฉลี่ย 35.4
ผล/
ตน ใหผลขนาด 70-79 กรัมเฉลี่ย 8 ผล/ตน ผลขนาดนอยกวา 70 กรัมเฉลี่ย 5.8 ผล/ตน คุณภาพดานผิว
มัน และผลที่มีศัตรูติดผลผลิตพบวาไมตางกัน

ผลผลิตรุนที่3 เดือน กรกฎาคม 2550
-ผลผลิต
ปรากฏวามังคุดแตละ
กรรมวิธีใหผลผลิตตอตน แตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่งดังนี้คือ ผลผลิตตอตน วิธีปุยคอก+อินทรียเม็ด
ผลผลิตสูงสุดแตไมแตกตางกับแบบ ปุยคอก+ปุยหมัก แตสูง
วิธีเกษตรกร คือ 78.9 , 67.1 และ 57.1 กก./ตน
ตามลําดับ จํานวนผล/ตน ปุยคอก+อินทรียเม็ด ใหผลผลิต
สูงสุดไมแตกตางกับแบบ ปุยคอก+ปุยหมัก แตสูงกวาวิธี
เกษตรกร คือ 1084.9, 974.9 และ 762.0 ผล./ตน
ตามลําดับ
-คุณภาพผลผลิต
พบวาวิธี แบบ ปุย
คอก+ปุยหมัก และ ปุยคอก+อินทรียเม็ด ให
จํานวนผลผลิตขนาด 80 กรัมขึ้นไป สูงสุดไมแตกตางกัน
แตสูงกวาวิธีเกษตรกรคือ 514.8, 569.9 และ299.9 ผล/ตน
ตามลําดับ ใหผลขนาด 70-79 กรัมไมแตกตางกันคือเฉลี่ย
218.4 ผล/ตน และใหผลขนาดนอยกวา 70 ไมแตกตางกัน
คือเฉลี่ย 260.7 ผล/ตน
2.2.4 ผลผลิตรุนที่ 4 เดือน กรกฎาคม –สิงหาคม
2.2.3

2551

-ผลผลิต ทุกกรรมวิธีมีตนใหผลผลิต
ในฤดูกาลนอยเพียง รอยละ 11.1 โดยวิธี
ปุยคอก+ปุยหมัก ใหผลผลิต 3 กก./ตน มีจํานวนผล
คุณภาพขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ 52.6 วิธีปุย
คอก+อินทรียเม็ด ไมมีตนออกดอก และวิธี
เกษตรกร ใหผลผลิต 1.5 กก./ตน มีจํานวนผล
คุณภาพขนาด 80 กรัมขึ้นไป รอยละ 44.8
ผลตอบแทน
ราคาจําหนายมังคุด ชวงเดือน พฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 ผลขนาด 80 กรัม
ขึ้นไปราคาเฉลี่ย 43.5 บาท ผลขนาดเล็กราคา 17.5 บาท/กก. ราคาผลคละขนาด 32.5 บาท/กก. ชวงเดือน
กรกฎาคม ป2550 ราคาคละ 3-7.5 บาท/กก. และกรกฎาคม ป2551 ราคา 12-18 บาท/กก.
3.

ให
กวา

ตนทุนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตรวม และตนทุนการผลิตมังคุดพบวามังคุดคุณภาพ GAP
มีตนทุนการผลิตในกรรมวิธี GAP 147.0 บาท/ตน หรือ 5.57 บาท/กก. วิธี GAP + ปุยอินทรีย 313.5
บาท/ตน หรือ 12.26 บาท/กก. วิธีเกษตรกร 65.8 บาท/ตน หรือ 4.27 บาท/กก. ตนทุนการผลิตแบบ
มังคุดอินทรีย วิธีปุยคอก+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. จากขอมูลผลผลิต
และการลงทุนจึงพบวา วิธีการผลิตที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณภาพมังคุด คือ ใชวิธีปฏิบัติตามคําแนะนํา
GAP ซึ่งมีตนทุนสูงกวาวิธีเกษตรกรเล็กนอย แตใหผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกวาวิธีเกษตรกร และใชวิธีการ
ผลิตแบบปุยคอก+ปุยหมัก ในการผลิตมังคุดอินทรีย ซึ่งมีตนทุนเทากับวิธีเกษตรกรเล็กนอย แตให
ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกวาวิธีเกษตรกร
ตาราง ตนทุนการผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ
รายการ
แบบคุณภาพ GAP
แบบคุณภาพอินทรีย
GAP GAP+ เกษตรกร ปุยคอก+
ปุยคอก+
เกษตรกร
อินทรีย
ปุยหมัก ปุยอินทรียเม็ด
ตนทุนบาท/ตน/ป
147 313.5
65.8
162.85
289.6
129.35
ผลผลิตเฉลี่ย
25.35 25.89
15.98
26.30
28.70
20.90
ตนทุนเฉลี่ย บาท/กก.
5.80 12.11
4.12
6.19
10.09
6.19

ตาราง ผลผลิตมังคุด ในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ แบบอินทรีย ป2549-2550

รายการ
ผลผลิต
กก./ตน

ปุยคอก+ปุยหมัก
ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%

ป2549
ป2550
เฉลี่ย
Mean SD. Mean SD. Mean
6.7 5.0 67.1ab 15.2 26.3
5.3 1.8 78.9a 12.7 28.7
2.8 2.7 57.1b 18.8 20.9
4.9 3.7 67.7 17.6 25.4
.168ns
.038*
70.17
23.31

จํานวนผลขนาด80 ปุยคอก+ปุยหมัก
กรัมขึ้นไป
ปุย คอก+ปุยอินทรียเม็ด
ผล/ตน
วิธเี กษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%
จํานวนผลขนาด
ปุยคอก+ปุยหมัก
นอยกวา 70 กรัม ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด
ผล/ตน
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%
จํานวนผลขนาด70- ปุยคอก+ปุยหมัก
79 กรัม
ปุยคอก+ปุยอินทรียเม็ด
ผล/ตน
วิธีเกษตรกร
เฉลี่ย
Sig.
CV%

51.0
35.2
20.0
35.4
.101ns
65.47
6.8
5.8
4.8
5.8
.883ns
85.22
9.5
10.5
4.0
8.0
.245ns
86.18

32.8
14.0
18.5
25.4

10.2
4.5
4.4
6.6

9.8
5.1
4.5
7.1

514.8a
569.9a
299.9b
461.5
.000**
25.47
231.5
271.1
279.5
260.7
.807ns
59.83
228.6
243.9
182.6
218.4
.553ns
52.87

104.4
148.3
92.6
163.6

199.5
206.4
112.8
174.1

69.9
160.6
205.7
150.6

82.8
93.8
96.2
91.0

169.6
77.0
72.8
113.5

82.6
86.5
63.7
77.8

ความคิดเห็นเกษตรกรรวมโครงการ
จากการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม กับกลุมเกษตรกร
เครือขายสินธุแพรทอง ตําบลลําสินธุ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ไดมีการจัดประชุมเวทีวิจัยระหวางนักวิจัย
กับเกษตรกรและชุมชน ปละ 1 ครั้ง ตั้งแตกอนดําเนินการทดลองและหลังเสร็จสิ้นการทดลองในแตละป สรุป
ความคิดเห็นของเกษตรกรจากการประชุมเวทีวิจัยสรุปผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ในวันที่ 24 พ.ย.51 ณ
เครือขายสินธุแพรทอง โดยมีผูเขารวมประชุมเปนเจาหนาที่ 3 คน เกษตรกร 7 คน และผูนําเครือขาย 1 คน ดังนี้
4.

4.1 ผลจากการเก็บขอมูลการทดลอง และการสังเกต พบวาสภาพดิน พืช มีความอุดม

สมบูรณขึ้นมากศัตรูพืชเริ่มลดลง ไดสังเกตและเปรียบเทียบดู พบวาแถวที่ทําการทดลองใหผลผลิต 10
ตน แตแถวอื่นใหผลผลิต 2 ตน ผลมังคุดที่ไดทําวิจัยที่ไดมารูสึกพอใจและไดดีมาก แมการทดลองมี
ไมกี่ตนแตผลที่ไดรับ จะไดนําความรูมาใชทั้งหมดในสวน 200 ตน
4.2 เกษตรกรรูสึกวาไดสํานึกตอหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบตอการดูแลรักษา ไมใหงาน
เสียหาย และเปนผลดีกับตัวเองดวย ไดสํานึกอยูตลอดวาของเราเปนงานวิจัย ตองขายลูกที่มีคุณภาพ
ไมไดเก็บลูกจากบริเวณโคนตนขาย ไดสํานึกการใชปุยเคมี การใชยาฆาหญาซึ่งทําใหดินเสีย

ได

ซาบซึ้งถึงเจาหนาที่ของโครงการ เปนคนมีความรับผิดชอบ มีความเปนกันเองกับเกษตรกร และ
นอกจากนี้ยังมีผลพลอยไดมาเยอะในเรื่องการใชสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ
4.3 สิ่งที่เครือขายชุมชนไดตามคาดหวังคือไดองคความรู ไดครูเกษตรกร แปลงใน
พื้นที่นี้กลายเปนแปลงเรียนรู รอขอมูลมาจัดลงเปนระบบ เราพยายามมองใหเห็นถึงคาใชจายและตนทุน
ที่ใชในแปลงตอตนออกมา สิ่งที่ไดเกินคาด คือ การไดจิตสํานึกและไดฐานความคิดนี้เพื่อนําไปขยาย
ตอยังโครงการอื่นตอไป ไดชื่อเสียงของตําบลและไดศูนยเรียนรู

ไดเปนสื่อเผยแพรสามารถนําไป

ผลักดันนโยบายทั้งอําเภอและจังหวัด ไดรับการยอมรับมากขึ้น สิ่งที่ไมไดตามคาด นักวิจัยทองถิ่น เรา
ไดแคประมาณ 50 % ยังไมเต็มที่

ขอเสนอแนะจากเกษตรกร
1. อยากไดรับหนังสือสรุปผลการทดลองเพื่อนํามาปฏิบัติตอไป และสามารถ
นําไปทําเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน
2. สิ่งที่สําคัญในการทํางานคือ ตองสรางกระบวนการความคิด ทําอยางไรก็ไดให
ชาวบานเห็นถึงคุณคาของสิ่งเหลานี้ ใหรูสึกวาตัวเองเปนเจาของ มีความภาคภูมิใจ ปญหา
หลัก คือ เกษตรกรดูถูกความเปนเกษตรกรของตัวเอง ในเรื่องสรางคนใหมีความคิด ถาทุก
คนชวยกัน มันทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานงานวิจัย ตองเลือกชุมชน เลือกคนทํางานดวย ตอง
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบและขยันทํางานในพื้นที่

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณภาพมังคุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ดําเนินการตั้งแตป2549-2551 ผลการทดลอง 3 ปพบวา ไดวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพดี 2 วิธีดังนี้
1. การผลิตมังคุดคุณภาพแบบ GAP คือหลังเก็บผล 2 สัปดาห ใสปุยคอก 4 เทา ของ
ทรงพุม หลังเก็บผล 1 เดือน ใสสูตร 15-15-15 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม หลังแตกยอดออน 2 เดือนใส
สูตร 8-24-24 ใส อัตรา 1/3 ทรงพุม หลังออกผล 1 เดือนใสสูตร 13-13-21 ใส 1/3 ทรง
พุม ผลอายุ 6-9 สัปดาห ใสสูตร 10-20-30 อัตรา 60 กรัม + ฮิวมิค 20 CC + น้ํา 20 ลิตร
พนทุกๆวัน 3 ครั้ง หลังแตกใบออนและอายุดอก 3-4 สัปดาห พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง 40
CC

วิธีดังกลาวสามารถใหผลผลิต 25.35 กก./ตน สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 15.98 กก./ตน หรือ

รอยละ 58.60 ใหผลคุณภาพดีขนาดน้ําหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกวารอยละ 84.50 ผลขนาดน้ําหนัก 7079 กรัม สูงกวารอยละ 43.37 และมีจํานวน ผลขนาดเล็กนอยกวา รอยละ 35.08 โดยมีตนทุนการผลิต
5.80 บาท/กก.
การผลิตมังคุดคุณภาพแบบอินทรีย คือหลังเก็บผลผลิต 2 สัปดาหใสปุยคอก 4 เทา
ของทรงพุม หลังเก็บผลผลิต 4 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทาทรงพุม เมื่อแตใบออน พน
สารสกัดน้ํามันธรรมชาติ 2 ครั้ง หลังแตกใบออน 4 และ8 สัปดาห พนปุยอินทรียน้ําสําเร็จรูป 30 cc. ผสมฮิว
มิค 20 cc. + น้ํา 20 ลิตร 3 ครั้ง หลังแตกใบออน 7-9 สัปดาห ใสปุยหมักอินทรียทําเองอัตรา 2 เทา
ทรงพุม
วิธีดังกลาวสามารถใหผลผลิตไมแตกตางกับวิธีเกษตรแตใหคุณภาพผลขนาดมากกวา 80
กรัม สูงกวารอยละ 76.9 โดยมีตนทุนการผลิต 6.19 บาท/กก.
2.

เอกสารอางอิง

http://www.doa.go.th/plan
http://www.doa.go.th/data-agri/MANSTEEN/1STAT/st01.html
http://www.doae.go.th/plant/mungkud.htm
http://www.psu.ac.th/psuroot2/research/mu.htm
http://www. sdoae.doae.go.th

