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ระบบการผลติที่เขมขนแตยั่งยืน กรณศีึกษา การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกของ
ชมรมผูปลกูมะมวงอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก1 

 
รุงทิพย อุทุมพันธ2  ธวัชชัย รัตนชเลศ23  บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล24  และ พฤกษ ยิบมันตะสิ2 

 
บทคัดยอ 

ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ปจจุบันไดเนนที่ความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม จากการใชปจจัย
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนระบบเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเชิง
การคา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหแนวทางที่ทําใหเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตที่เขมขน โดยศึกษา
ระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกของชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดวย
วิธีการประชุมกลุมเพื่อสรางความเขาใจงานวิจัย สํารวจลักษณะทางกายภาพ สัมภาษณผูนํา แกนนํา จากสมาชิก
จํานวน 70 คน เพื่อเขาใจการตัดสินใจการผลิต พบวา สมาชิกชมรมฯ ไดรวมกันผลิตมะมวงเพื่อการคาตอเนื่องมา
ยาวนานกวา 20 ป เริ่มสงออกไดตั้งแตป พ.ศ. 2545 ปจจุบันน้ําดอกไมเปนพันธุสงออกที่สําคัญ กลุมมีอํานาจการ
ตอรองดานราคา รอยละ 90 ของสมาชิกทั้งหมดทําสวนมะมวงเปนอาชีพหลัก ลดความเสี่ยงดานราคาดวยการปลูก
พันธุรับประทานผลดิบในแปลงเดียวกันกับพันธุน้ําดอกไม พรอมทั้งเลือกผลิตนอกฤดู (มกราคม-มีนาคม) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแขงขันของผลผลิตในฤดู 

ระบบการผลิตที่เขมขนแตยั่งยืนนั้น ประกอบดวย 1) การพัฒนาคุณภาพผลใหไดตามมาตรฐานของ
ประเทศผูซื้อทั้ง ขนาดผล สีผิวผล รสชาติ ความปลอดภัยจากศัตรูพืช และการตกคางของสารเคมีในผลผลิต รวมทั้ง
การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในทุกขั้นตอนของการผลิต 2) มีระบบการผลิตแบบประณีต ที่ตองอาศัยปจจัยการผลิต
จากภายนอก 3) มีระบบการบริหารจัดการกลุมอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะการควบคุมการใชสารเคมีเกษตรและปุย
ของสมาชิก รวมถึงแนวทางการลดการใชสารเคมีเกษตรอยางถูกวิธีและไดผลผลิตคุณภาพสงออก 4) มีการติดตอกับ
บริษัทสงออกเปนระยะเพื่อทราบขอมูลที่ทันสมัย และมีตลาดลวงหนารองรับผลผลิตที่ทราบปริมาณชัดเจนทุกป  
 
คําสําคัญ: มะมวง การสงออก การผลิตที่เขมขน ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การใชแนวทางกลุมยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของเกษตรกรผูผลิตมะมวงสงออก” 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
3 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
4 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
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บทนํา 
เกษตรกรรมยั่งยืน เปนหลักการ เปนแนวทาง หรือเปนแนวคิด ไมใชวิธีการ ซึ่ง FAO (1987) ไดให

ความหมายวา การจัดการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จะตองเปนพื้นฐานของการพัฒนา สวนเทคโนโลยีที่
ใชจะตองมีการแลกเปลี่ยนกันระหวางสถาบัน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเปนเทคโนโลยีที่ไมทําลายแวดลอม และคํานึงถึงทุกๆ ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน พันธุพืช พันธุ
สัตว สภาพแวดลอม ปจจัยการผลิต การตลาด การเมือง การปกครอง กฎหมาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม (เครือขายสรางเสริมสุขภาพภาคใต, 2552) ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ปจจุบันไดเนนที่ความสมดุลของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม จากการใชปจจัยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะ
เปนระบบเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเชิงการคา (บุญแสน, 2552; มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2552) มิติของการมองเกษตร
ยั่งยืนในระดับสังคมที่กวางกวาระดับฟารมหรือตัวเกษตรกรแตประการเดียว ตองคํานึงถึงปริมาณของอาหารที่
เพียงพอในการเลี้ยงประชากรของประเทศทั้งที่อยูในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยังตองผลิต
เพื่อจําหนายนํารายไดเขาประเทศเพื่อพัฒนาดานตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับตางประเทศ และปองกันประเทศใหพนจากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบทางดานเศรษฐกิจจากประเทศที่
เจริญและกาวหนากวาได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ
ผลิตที่ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลภาวะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (คลังปญญาไทย, 
2552) สําหรับการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกของชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
เปนการปรับรูปแบบการใชที่ดินจากพื้นที่ปลูกพืชไรมาสูสวนไมผล จุดเดนที่สงผลเชิงบวกตอคุณภาพผลิตคือ พื้นที่
เปนที่ดอนอาศัยน้ําฝนไมเกิดน้ําทวมขัง สภาพดินเปนดินรวนปนลูกรังมีการระบายน้ําดี สภาพอากาศคอนขางรอน
และแหงแลง ซึ่งไมสงเสริมการเกิดโรคในชวงพัฒนาผล สําหรับการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกนั้น จะตอง
พัฒนาคุณภาพผลใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อ ในทุกกระบวนการผลิตจึงตองมีความประณีต และควบคุม
อยางเขมขน ไปพรอมกับสรางความยั่งยืนใหกับระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบการผลิตแบบเขมขนแตยั่งยืน และ
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดได ถือเปนแบบอยางของการพัฒนาการเกษตรไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหกระบวนการผลิตแบบเขมขนแตยั่งยืนของชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนิน
มะปราง สําหรับนําไปใชเปนแนวทางเพิ่มความยั่งยืนใหกับระบบตอไป 
 
วิธีการศึกษา 

พื้นที่ศึกษา ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วิธีการศึกษาประกอบดวย การ
ประชุมกลุมเพื่อสรางความเขาใจงานวิจัย การสํารวจภาคสนาม พรอมทั้งสัมภาษณผูนํา แกนนํากลุม จากสมาชิก
ชมรมฯ จํานวน 70 คน เพื่อเขาใจการตัดสินใจการผลิต รวมทั้งกระบวนการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก  
 
ผลการศึกษา 
1. ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง 

เกษตรกรผูปลูกมะมวงในพื้นที่ อ.เนินมะปราง จํานวน 14 คน ไดรวมตัวกันเมื่อป พ.ศ. 2532 ตั้งเปน 
“ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง” จนถึง ป พ.ศ. 2552 มีสมาชิกทั้งส้ิน 70 คน วัตถุประสงคของการรวมกลุม
กันคือ เพื่อชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก ทั้งดานการผลิตและการตลาด รวมกันผลิตมะมวงน้ําดอกไม
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คุณภาพเพื่อการสงออก สรางอํานาจการตอรองดานราคา และยกระดับราคาผลผลิตของชาวสวนใหดีขึ้น ชมรมได
รวมกันผลิตมะมวงเพื่อการคาอยางตอเนื่องมายาวนานกวา 20 ป และเริ่มสงออกในนามของชมรมฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 
2545 โดยมีน้ําดอกไมเปนพันธุสงออกที่สําคัญของชมรมฯ จากที่รอยละ 90 ของสมาชิกทั้งหมด ทําสวนมะมวงเปน
อาชีพหลัก สมาชิกสวนใหญมักปลูกมะมวงหลายพันธุในแปลงเดียวกัน เดิมปลูกมะมวงมันเปนหลัก แตปจจุบันเนน
มาที่พันธุรับประทานสุก ทั้งน้ําดอกไมเบอรส่ี และน้ําดอกไมสีทอง แตยังคงพันธุมะมวงมัน เชน เพชรบานลาด ฟาล่ัน 
เขียวเสวย และหนองแซง ไวเพื่อลดความเสี่ยงทั้งดานราคา ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การระบาดของ
ศัตรูพืช รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว เนื่องจากมะมวงมันนั้น การเก็บเกี่ยวและคัดเกรด ไมตองใชความ
ระมัดระวังมากนัก และสวนใหญผูซื้อจะมีแรงงานมาเก็บผลผลิตเอง ดังนั้นจึงพบวา มีการปลูกมะมวงถึง 4 พันธุใน
สวนเดียวกัน เมื่อ 5 ปที่ผานมา สมาชิกชมรมฯ ไดนําเอาเทคโนโลยีการขยายพันธุพืชในแบบที่เรียกวา “การฝากทอง” 
มาใชกันอยางแพรหลาย โดยนําพันธุน้ําดอกไมสีทองไปฝากไวกับตนมะมวงมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยไมกระทบตอ
ผลผลิตของตนเดิม  
2. ระบบการผลิตที่เขมขนแตยั่งยืน 

ในการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกของชมรมฯ นั้น เพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อ 
สมาชิกชมรมฯ จึงมีการจัดการสวนอยางเขมขน ประณีต และดวยความระมัดระวัง รวมทั้งควบคุมการใชสารเคมี
เกษตรตามกําหนดของประเทศที่สงออกอยางเครงครัดในทุกกระบวนการผลิต ควบคูไปกับการสรางความยั่งยืน
ใหกับระบบ พบวา ระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกที่เขมขนแตยั่งยืนของชมรมฯ นั้น ประกอบดวย 1) 
การพัฒนาคุณผลใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อ 2) มีระบบการผลิตแบบประณีตที่ตองอาศัยปจจัยจาก
ภายนอก 3) มีระบบบริหารจัดการกลุมอยางระมัดระวัง และ 4) มีการติดตอกับบริษัทสงออกเปนระยะเพื่อทราบ
ขอมูลที่ทันสมัย และมีตลาดลวงหนารองรับผลผลิตที่ทราบปริมาณชัดเจนทุกป 

2.1 การพัฒนาคุณภาพผลใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อ สมาชิกชมรมฯ เกือบทั้งหมดมุงเปา
ไปที่การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก โดยเฉพาะในรูปแชแข็ง แมรอยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด จะมีระบบ
การผลิตเชนเดียวกับการผลิตมะมวงผลสดเพื่อการสงออก ซึ่งมีราคาสูงกวามะมวงแชแข็งเกือบครึ่ง ปจจุบันจาก
ผลผลิตทั้งหมดของชมรมฯ มีเพียงรอยละ 40 เทานั้น ที่เปนผลผลิตคุณภาพสงออก สวนอีกรอยละ 60 ขายตลาดใน
ประเทศที่มีราคาต่ํากวาครึ่งของราคาสงออก และพบวาผลผลิตคุณภาพสงออกของชมรมฯ เกือบทั้งหมด (รอยละ 
95) ถูกสงออกในรูปของมะมวงแชแข็ง มีเพียงรอยละ 5 ของผลผลิตคุณภาพสงออก ที่สงออกในรูปผลสด ซึ่งมี
สําหรับมาตรฐานของผลมะมวงจะถูกจําแนกออกตามตลาดเปนหลัก กรณีพันธุน้ําดอกไมเพื่อการสงออกในรูปแช
แข็ง จะใชมาตรฐานผลที่น้ําหนัก 350 กรัมตอผล ขึ้นไป สวนผลมะมวงเพื่อการสงออกในรูปผลสดนั้น สวนใหญ
ตองการขนาดผล 350-450 กรัมตอผล เทานั้น นอกจากนี้ในการสงออกยังครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ รวมทั้ง
ไมมีโรคและแมลงศัตรูพืช ปราศจากรอยตําหนิที่ผิวผล (ภาพที่ 1) รสชาติหวาน และปลอดภัยจากสารเคมีตกคางแต
ละชนิดตามคา ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (maximum residue limit: MRL) ที่กําหนด (แตละบริษัทสงออกจะ
แตกตางกันบางเล็กนอยตามตลาดตางประเทศเปาหมาย) รวมทั้งการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
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(ก) (ข) 

ภาพที่ 1.  ลักษณะผลคุณภาพสงออก (ก) พันธุน้ําดอกไมสีทอง และ (ข) พันธุน้ําดอกไมเบอรส่ี 
 
ดังนั้น การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและความสม่ําเสมอของผลผลิตคุณภาพสงออก จึงเปน

ส่ิงที่ชมรมฯ ใหความสําคัญตลอดเวลา ประกอบกับการที่สมาชิกชมรมฯ สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนไมผลเปน
หลักมากวา 25 ป ทําใหเกิดนวัตกรรมที่พบในการทําสวนมะมวงหลายประการ ประกอบดวย  

1) เกษตรกรมีความคิดริเริ่ม และความสามารถในการทดลอง เชน การพัฒนาเทคนิคการฝากทองพันธุ
น้ําดอกไมสีทองบนตนมะมวงมันพันธุตางๆ ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพมะมวง
พันธุน้ําดอกไมสีทอง (ภาพที่ 2) ซึ่งเกษตรกรระบุวา หากฝากทองตนละประมาณ 5 กิ่ง จะไดผลผลิตพันธุน้ําดอกไมสี
ทองประมาณ 5 กิโลตอตน สามารถสรางรายไดเพิ่มอยางชัดเจน และการทดลองใชวัสดุหอประเภทตางๆ เพื่อลด
ตนทุน การปรับใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิตและชวยปรับสภาพดินที่ไดรับปุยเคมีเปนระยะ
เวลานาน โดยไมใหกระทบตอผลผลิต เปนตน  

2) องคความรูของเกษตรกรในการจัดการระบบนิเวศนตอการเพิ่มผลผลิตมะมวง เชน การใชปุยอินทรีย 
(ปุยคอก) เพื่อลดตนทุนปุยเคมี โดยไมใหกระทบตอผลผลิต ชวยฟนฟูดินจากการใชปุยเคมีติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน รวมทั้งเปนการสรางกิจกรรมรวมกับกลุมเล้ียงสัตวในพื้นที่อยางพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

3) การผสมผสานองคความรูจากภายนอกในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเปนผูนําดานการผลิต ไดแก องคความรู
ดานการตัดแตงกิ่ง และการชักนําใหออกดอกติดผลนอกฤดู สําหรับการตัดแตงกิ่ง มีผลทั้งตอตนมะมวงเองและการ
จัดการสวนของเกษตรกร ซึ่งสงผลตอไปถึงปริมาณและคุณภาพของผล เชน มีผลตอความสมบูรณของตน การ
ควบคุมศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช ความยากงายในการจัดการสวน การปลิดผล การหอผล เปนตน ซึ่งในพื้นที่
อําเภอเนินมะปราง เทคโนโลยีการตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมถูกนํามาใชตั้งแตปแรกหลังปลูก โดยพบวาสวนใหญ
จะควบคุมทรงพุมตนใหสูงไมเกนิ 3 เมตร (ภาพที่ 3) เพื่อความสะดวกในการจัดการสวน และทุกสวนมีการตัดแตงกิ่ง
หลังเก็บเกี่ยวทุกป ในบางสวนตัดแตงกิ่งเองโดยใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก แตบางสวนมีแรงงานนอย การตัด
แตงกิ่งเองตองใชเวลานานมาก (เกิน 15 วัน) จึงจะแลวเสร็จทั้งสวน ซึ่งจะมีผลใหการผลิใบใหมไมพรอมกัน หลาย
สวนจึงเลือกใชวิธีจางแรงงานมีฝมือในพื้นที่ตัดแตงกิ่งให ดังนั้น “การรับจางตัดแตงกิ่ง” จึงเปนอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่
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ถูกสรางขึ้นมาจากการทําสวนไมผล โดยมีการทํางานเปนทีม 3-5 โดยคํานวณคาจางจากจํานวนตนในสวน ราคาตน
ละ 10-15 บาท ตามขนาดของทรงพุม สําหรับรูปแบบการตัดแตงกิ่งนั้น เจาของสวนจะเปนผูกําหนด จากสภาพพื้นที่
คอนขางแหงแลง ดินเปนดินลูกรัง มีการใชสารยั้งการเจริญเติบโต (พาโคลบิวทราโซล) ติดตอกันเปนเวลาหลายป 
รวมทั้งมีการตัดแตงกิ่งหลังเก็บเกี่ยวทุกป ทําใหตนมะมวงในพื้นที่นี้มีขนาดทรงพุมไมใหญหรือแนนทึบจนเกินไปนัก 
องคความรูดานการชักนําใหออกดอกติดผลกอนฤดู สมาชิกชมรมฯ เลือกผลิตมะมวงกอนฤดู (เก็บเกี่ยวชวงเดือน
มกราคม-มีนาคม) โดยใชสารพาโคลบิวทราโซลชักนําการออกดอก เพื่อใหไดรับน้ําฝนในชวงการพัฒนาของผล 
เนื่องจากเกือบทั้งหมดทําสวนมะมวงแบบอาศัยน้ําฝนโดยไมมีแหลงน้ําเสริมเลย รวมทั้งความเหมาะสมดานอื่นๆ 
เชน ใหมีความชื้นในดิน หรือมีฝนตกในชวงราดสาร เพื่อใหตนมะมวงสามารถดูดซึมสารขึ้นไปใชได โดยไมตองหา
แหลงน้ําเสริม แตการราดสารเพื่อใหออกดอกติดผลในชวงฤดูฝนนี้มีขอควรระวังคือ ตองดูแลรักษาดอกและผลอยาง
เขมขน เนื่องจากชวงนี้จะมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชคอนขางรุนแรง หรือควบคุมศัตรูพืชไดยาก เพราะ
อาจจะมีฝนตกเกือบทุกวัน หากพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแลวมีฝนตกลงมา ตองพนซ้ําอีกครั้ง หรือมีฝน
ติดตอกันเกิน 3 วัน ในชวงดอกบาน ทําใหดอกเนา เปนโรค ไมติดผล หรือติดผลแลวรวงหมด ทําใหตองบํารุงตนใหม 
แลวใชสารเคมีดึงดอกอีกรอบ สงผลใหตนทุนการผลิตสวนนี้คอนขางสูง แตเมื่อเปรียบเทียบราคากับมะมวงในฤดู 
เกษตรกรระบุวา คุมคากับการลงทุน เพราะถาเก็บผลผลิตไดในเดือนมกราคม พันธุรับประทานดิบ จะไดราคา
ประมาณ 22 บาทตอกิโลกรัม และพนัธุน้ําดอกไม ประมาณ 43-60 บาทตอกิโลกรัม (ขอมูลป พ.ศ. 2551)  

4) การใชสารเคมีในระดับที่ปลอดภัย เพื่อลดการตกคางในผลผลิต การเลือกชนิดและชวงเวลาการใช
สารเคมีจะถูกควบคุมอยางใกลชิดโดยชมรมฯ สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย รักษาระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด และ
ชมรมฯ ยังไดรับขอมูลที่ทันตอเหตุการณจากบริษัทสงออก หากสารเคมีชนิดใดที่ประเทศผูซื้อหามใช เกษตรกร
จะตองนําออกไปจากสวนของตนเอง ปองกันการหลงลืมหรือหยิบไปใชผิด นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับเปล่ียน
วิธีการใชสารเคมีเกษตร ทั้งดานปริมาณการใช ชวงเวลาการใช ประกอบกับใชวิธีตรวจสอบการระบาดของศัตรูพืช
กอนตัดสินใจใชสารเคมี เพื่อลดการตกคางของสารเคมีในผลผลิต ในส่ิงแวดลอม และลดตนทุนการผลิตดวย  

5) การพัฒนาเทคโนโลยีการหอผล เพื่อลดความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช และเพิ่มมูลคาผลผลิต ปจจุบัน
การหอมีผลตอราคามะมวงอยางชัดเจน การผลิตมะมวงพันธุน้ําดอกไมเพื่อการสงออกจําเปนตองมีการหอผล วัสดุ
หอที่ใชคือ ถุงกระดาษคารบอนสีดํา 2 ชั้น ราคาประมาณ 1.25 บาทตอถุง แมจะมีราคาแพง แตสะดวกตอการใชงาน 
คือ มีลวดสําหรับผูกปดปากถุงในตัว (ภาพที่ 4) หากทําความสะอาดและเก็บรักษาใหดี สามารถใชซ้ําในปตอไปได 
เนื่องจากวัสดุที่ใชทําถุงดานนอกมีคุณสมบัติเหนียวและกันน้ําไดดี อธิบายวา ถุงหอจะทําใหผิวผลเปนสีเหลืองทอง
ตามความตองการของตลาด สมาชิกชมรมฯ จะเริ่มหอผลตั้งแตระยะผลขนาดไขไก (ผลยาวประมาณ 8-12 
เซนติเมตร, กวางประมาณ 3 เซนติเมตร) ถาหอผลในระยะที่เล็กกวานี้การรวงของผลจะเกิดขึ้นมากกวาเดิม 
เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพแหงแลงและรอนจัด กอนหอมีการตัดแตงชอผล 3 รอบ รอบแรก ระยะผลขนาด
นิ้วหัวแมมือ (ชวงเดือนพฤศจิกายน) เปนการปลิดผลกระเทยออก ซึ่งผลกระเทยเหลานี้มีตลาดรองรับเกือบทั้งหมด 
ในราคา 10-13 บาทตอกิโลกรัม รอบที่สอง ทําหลังจากปลิดผลรอบแรกเสร็จ ปลิดผลที่บิดเบี้ยว ไมไดรูปทรง รวมทั้ง
ผลกระเทยที่ยังหลงเหลือออก (ตนเดือนธันวาคม) ผลเหลานี้ขายไดในราคา 5-8 บาทตอกิโลกรัม สวนการปลิดผล
รอบสุดทายกอนการหอ ปลิดใหเหลือผลที่สมบูรณที่สุด และมีปริมาณพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของผลบนตน 
โดยใหเหลือผลที่ไมชิดกันไวไมเกิน 3 ผลตอชอ เกษตรกรระบุวา หลังการหอผลจนถึงเก็บเกี่ยว (ประมาณ 45 วัน) 
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นอกจากสีผิวผลจะเปนสีเหลืองนวลตามตองการแลว พบวา ผลผลิตแทบจะไมไดรับความเสียหายจากศัตรูพืชเลย 
แมไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งชวยลดการขูดขีดของกิ่งและลําตนบนผิวผลเนื่องจากลมดวย  

 

  
ภาพที่ 2. มะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองฝากทองบนตนมะมวงมันพันธุเพชรบานลาด 
 

  
ภาพที่ 3. ลักษณะทรงพุมมะมวงในอําเภอเนินมะปราง 

 

   
ภาพที่ 4. ผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม ขนาดความยาว 8 เซนติเมตร หอดวยถุงกระดาษคารบอนสองชั้น 
 

2.2. มีระบบการผลิตแบบประณีต ที่ตองอาศัยปจจัยการผลิตจากภายนอก ระบบการผลิตมะมวง
คุณภาพสงออกของชมรมฯ เปนแบบประณีตในทุกกระบวนการ นับตั้งแต การบํารุงตน การตัดแตงกิ่ง การเตรียมตน
เพื่อใชสารพาโคลบิวทราโซลชักนําการออกดอก การบํารุงรักษาดอกและผล การปลิดและหอผล ไปจนถึงการเก็บ
เกี่ยว คัดบรรจุ และขนสงสูบริษัทสงออก ในหลายกระบวนการขางตน ยังตองอาศัยปจจัยการผลิตจากภายนอกเปน
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อยางมาก เชน การรักษาดอกและผล ที่เกือบทั้งหมดใชสารเคมีเปนหลัก การหอผล ที่ตองส่ังซื้อถุงจากตางประเทศ 
แตพบวาในบางกระบวนการ สมาชิกชมรมฯ ไดทดลองใชปจจัยการผลิตที่มีในทองถิ่น เพื่อลดการใชปจจัยการผลิต
จากภายนอกที่มีราคาแพง แตไมกระทบตอปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เชน การบํารุงตน ดอก และผล ดวยปุย
อินทรียที่ผลิตขึ้นเอง หรือมีในทองถิ่น  

2.3. มีระบบการบริหารจัดการกลุมอยางระมัดระวัง ตั้งแตมีการรวมกลุมมากวา 20 ป ชมรมฯ ไดมีการ
ประชุมกลุมทุกเสารที่สองของเดือนมาโดยตลอด เพื่อแจงขาวสาร ความรู รวมทั้งประมาณการผลผลิตในชวงติดผล
แลว การเลือกชนิดของสารเคมีเกษตรและปุยเคมี ชมรมฯ ไดเขามามีบทบาทสําคัญคือ เปนผูพิจารณาเบื้องตนวา 
สินคาของบริษัทใดมีความนาเชื่อถือ ระบุสวนประกอบชัดเจน และไมปลอมปนสารเคมีตองหาม เปนตน นอกจากนี้ 
ชมรมฯ ยังไดรวมกันหาแนวทางการลดการใชสารเคมีเกษตรอยางถูกวธิีและไดผลผลิตคุณภาพสงออกดวย  

2.4. มีการติดตอกับบริษัทสงออกเปนระยะเพื่อทราบขอมูลที่ทันสมัย และมีตลาดลวงหนารองรับ
ผลผลิตที่ทราบปริมาณชัดเจนทุกป บริษัทสงออกเปนแหลงขอมูลที่ทันสมัย โดยเฉพาะขอมูลสารเคมีที่ประเทศผู
ซื้อหามใช เพราะหากเกษตรกรไมทราบแลวนํามาใช ผลผลิตที่ไดจะไมสามารถสงออกไดเลย นอกจากนี้ ชมรมฯ 
ดําเนินการดานตลาดในรูปสัญญาผูกพัน โดยอาศัยขอไดเปรียบดานผลผลิตที่ออกกอนฤดู เกษตรกรสวนใหญมี
ความชํานาญในการใชสารชักนําการออกดอก ทําใหราคามะมวงขยับสูงขึ้นโดยเฉพาะชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ วิธีการตลาดที่ปฏิบัติในปจจุบันคือ ประธานและคณะกรรมการกลุมไดติดตอกับบริษัทผลิตสงออก เพื่อ
ตกลงราคาและปริมาณการขายในแตละป โดยใหสมาชิกประมาณการณผลผลิตลวงหนาในสวนตนเองเปนระยะ 
เมื่อใกลเก็บเกี่ยวการประมาณการจะถี่ขึ้น เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตที่จะได โดยชี้วา ขณะนี้
กลุมเองยงัไมสามารถสงผลผลิตมะมวงไดเต็มความตองการของบริษัท แมปริมาณการสงผลผลิตใหกับบริษัทจะเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป จาก 100 ตัน ในปการผลิต 2550 เพิ่มเปน 250 ตัน ในปการ 2551 ก็ตาม 

 
สรุปผลการศึกษา 

สมาชิกชมรมฯ ไดรวมกันผลิตมะมวงเพื่อการคาตอเนื่องมายาวนานกวา 20 ป เริ่มสงออกไดตั้งแตป พ.ศ. 
2545 ปจจุบันน้ําดอกไมเปนพันธุสงออกที่สําคัญ กลุมมีอํานาจการตอรองดานราคา รอยละ 90 ของสมาชิกทั้งหมด
ทําสวนมะมวงเปนอาชีพหลัก ลดความเส่ียงดานราคาดวยการปลูกพันธุรับประทานผลดิบในแปลงเดียวกันกับพันธุ
น้ําดอกไม พรอมทั้งเลือกผลิตนอกฤดู (มกราคม-มีนาคม) เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันของผลผลิตในฤดู ระบบการผลติ
ที่เขมขนแตยั่งยืนนั้น ประกอบดวย 1) การพัฒนาคุณภาพผลใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อทั้ง ขนาดผล สีผิว
ผล รสชาติ และการตกคางของสารเคมีในผลผลิต รวมทั้งการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 2) มีระบบการผลิตแบบ
ประณีต ที่ตองอาศัยปจจัยการผลิตจากภายนอก ประกอบดวย เกษตรกรมีความคิดริเริ่ม และความสามารถในการ
ทดลอง องคความรูของเกษตรกรในการจัดการระบบนิเวศนตอการเพิ่มผลผลิตมะมวง การผสมผสานองคความรู
จากภายนอกในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเปนผูนําดานการผลิต การใชสารเคมีในระดับที่ปลอดภัย เพื่อลดการตกคางใน
ผลผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีการหอผล 3) มีระบบการบริหารจัดการกลุมอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะการ
ควบคุมการใชสารเคมีเกษตรและปุยของสมาชิก รวมถึงแนวทางการลดการใชสารเคมีเกษตรอยางถูกวิธีและไดผล
ผลิตคุณภาพสงออก 4) มีการติดตอกับบริษัทสงออกเปนระยะเพื่อทราบขอมูลที่ทันสมัย และมีตลาดลวงหนารองรับ
ผลผลิตที่ทราบปริมาณชัดเจนทุกป 
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