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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบปญหาการใชเทคโนโลยีและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตมังคุดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนลาง และ 2) ใชเปนขอมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยใหเหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร มีขั้นตอนการดําเนินการ คือ การรวบรวมขอมูล
พื้นฐานบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับใบรับรองแหลงผลิตมังคุดและคัดเลือกประชากรเปาหมาย จัดทําแบบสัมภาษณ
และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูล เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2550 
ถึงกันยายน 2552 ที่จังหวัดพัทลุง (ป 2551) สงขลา และสตูล (ป 2552) โดยสุมตัวอยางเกษตรกรตามบัญชี
รายชื่อที่เปนสมาชิก GAP มังคุดและเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิก จํานวน 300 150 และ150 ราย ตามลําดับ ผล
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตตอนลาง พบวาเกษตรกร
มีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAP นอยและปานกลางรอยละ 52.7 และ 46.7 ตามลําดับ 
สวนเทคโนโลยีการผลิตมังคุดที่เกษตรกรมีการยอมรับอยูระดับมาก ไดแก เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวรอยละ 98.8 สวนเทคโนโลยีดานการเตรียมความพรอมตนหลังเก็บเก่ียว การจัดการเพื่อชักนํา
การออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตนและการจัดการเพื่อพัฒนาผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ รอยละ
ของตัวแทนเกษตรกรมีการยอมรับระดับนอย เนื่องจากเกษตรกรเปนเกษตรกรรายยอยจึงไมตองการเพ่ิมตนทุน
การผลิต และประกอบกับเกษตรกรไมมีความรูทางดานดังกลาวที่ถูกตอง  

 

คําสําคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี (Adoption Technology) มังคุด (Mangosteen) 
 
1สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 
1 Technical Group, Office of Agricultural Research and Development Region 8, Department of Agriculture.  
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บทนํา 

 
มังคุด เปนผลไมเมืองรอนที่มีศักยภาพในการสงออก ตลาดตางประเทศมีความตองการมาก และยอมรับ 

เนื่องจากมีรสชาติดีและผลสวย แตประเทศไทยไมสามารถสงมอบสินคาคุณภาพไดตามปริมาณท่ีตองการ (ผลมังคุด
มีน้ําหนัก ประมาณ 80 กรัม ผิวมันสดใส ไมมีรองรอยการเขาทําลายของแมลงหรือมีนอยมาก คุณภาพภายใน
ปราศจากอาการเน้ือแกว และยางไหล) ปริมาณมังคุดที่มีคุณภาพที่เกษตรกรผลิตไดมีนอยกวา 60% ของผลผลิต
รวมทั้งหมด แหลงปลูกมังคุดสวนใหญอยูทางภาคใตของประเทศ มีพื้นที่ปลูก 294,975 ไร (สถิติการปลูกพืชป
พ.ศ.2551) ไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง เปนตน คิดเปนพื้นที่
ปลูกมังคุดของภาคใตตอนลาง 67,776 ไร พื้นที่ใหผลแลว ผลผลิตรวม 205,142 ตัน  ปญหาการผลิตมังคุดของ
ภาคใตพบวาสภาพภูมิอากาศในแตละปไมมีความแนนอน ทําใหมีผลตอการออกดอกและติดผลของมังคุด จึงทํา
ใหปริมาณผลผลิตที่ไดไมแนนอนและไมไดคุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรผูปลูกมังคุดสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย 
ซึ่งขาดความรูดานการจัดการสวนท่ีดี ขาดขอมูลขาวสารในการผลิตและการตลาด และการซ้ือขายสวนใหญจะ
ไมมีการคัดเกรดหรือจดัระดับคุณภาพ ทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาที่ไมดีเทาที่ควร ทั้งนี้ในการที่จะพัฒนา 
การผลิตมังคุดใหมีคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตจึงมีความจําเปนตองทราบขอมูลเบื้องตนวาเกษตรกรผูปลูก
มังคุดในเขตภาคใตตอนลางไดรับการถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีเพียงพอหรือไม และเทคโนโลยีที่มีการ
ถายทอดแลวเกษตรกรมีการยอมรับและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  บางเทคโนโลยีเกษตรกรอาจไมยอมรับ หรือ
มีการปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร การใชเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรดังกลาวยังขาดขอมูล
ปญหาการใชหรือการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุด จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการศึกษาขอมูลดังกลาว 
เพื่อนํามาใชในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยใหเหมาะสมกับเกษตรกรตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1. เพื่อทราบปญหาการใชเทคโนโลยีและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ/ไมยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
มังคุด ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 
 2. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 

 กรมวิชาการเกษตร ไดผลิตเทคโนโลยีการผลิตมังคุดเพื่อใหมีคุณภาพ ตลอดจนมีมาตรการควบคุมแหลง
ผลิตพืชตามระบบคุณภาพ GAP พื้นที่ภาคใตตอนลาง ซึ่งมีแหลงผลิตมังคุดเชนกัน เพื่อใหทราบวาเกษตรกรผูปลูก
มังคุดในเขตนี้มีการใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดอยางไร และมีการนําเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตรไปใชและ
มีการยอมรับเทคโนโลยีเหลานั้นมากนอยเพียงไร จึงทําการสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมังคุด เพื่อทราบ
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ปญหาการใชเทคโนโลยีและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ/ไมยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุด ของเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคใตตอนลางตลอดจนเปนแนวทางในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรตอไป นอกจากนี้มีการศึกษาดานตางๆ ดังนี้ สายัณหและคณะ (2544) ศึกษา
การผลิตมังคุดทั่วไปของภาคใต (จ.นครศรีธรรมราช) พบวาลักษณะของสวนมังคุดสวนใหญ (รอยละ 93) เปน
การปลูกรวมกับพืชอื่น ไดแก ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มีการใสปุยเคมีและปุยคอกเฉลี่ยปละ1-2 คร้ัง เกษตรกร  
รอยละ 69.5 มีการตัดแตงก่ิงเพื่อไมใหก่ิงรุงรังและเกะกะ แตไมไดตัดแตงก่ิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับ
การเก็บเก่ียวผลมังคุดเกษตรกรใชจําปาสอยเปนสวนใหญ เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ ผลไมแตก และไดราคาดี 
ลักษณะการเกษตรกรจะขายเปนกิโลกรัมมากกวาการขายแบบเหมาสวนการขายแบบไมคัดเกรดคิดเปนรอยละ 
73.27 จากผลการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพมังคุด การจัดการดานเขตกรรม
โดยศึกษาหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแตงกิ่ง พบวา การตัดแตงกิ่งมังคุดทันที 1 เดือน หลังการจัดการเพือ่เสรมิ
ความสมบูรณตนจะทําใหมังคุดแตกใบออนไดพรอมกันทั้งตนมากกวา 75% ของจํานวนยอดทั้งหมด (กรมวิชาการ 
เกษตร, 2546) การศึกษาการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดเนื่องมาจากการตกกระทบ สายชลและสมศักดิ์ (2540) 
พบวาเม่ือผลมังคุดตกกระทบทําใหเปลือกผลบริเวณดานที่ตกกระทบมีความแนนเนื้อของเปลือก และปริมาณ
ลิกนินเพิ่มขึ้น ขณะท่ีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดลดลงหลังตกกระทบ แตปริมาณแคลเซียม ความชื้น 
และสารกลุมเพคตินใกลเคียงกับเปลือกผลมังคุดดานที่ไมตกกระทบ การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษา มังคุด 
ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง พบวาที่สภาพบรรยากาศ 20% CO2 จะชวยรักษาคุณภาพมังคุดไดนานสัปดาห ที่ 
15 องศาเซลเซียส เชนเดียวกับ 1-10 % O2 และ control โดยมังคุดมีการพัฒนาสีผิวปกติเม่ือเก็บรักษาตอที่ 25 
องศาเซลเซียสอีก 4 วัน และมีคุณภาพการรับประทานเปนที่ยอมรับ สวน 40-60 และ 80-100 % CO2 ทําใหเกิด 
CO2 injury เม่ือ เก็บรักษาไวนาน 3 และ 1 สัปดาหตามลําดับ (เบญจมาส และคณะ, 2544) 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 1. การเก็บรวบรวมบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับใบรับรองแหลงผลิตมังคุดในภาคใตตอนลาง ขอมูล
พืน้การปลูกมังคุดและคัดเลือกประชากรเปาหมายพ้ืนฐาน พื้นที่ปลูกมังคุดและจํานวนเกษตรกรผูปลูก จากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพัทลุง สงขลาและสตูล คัดเลือกประชากรเปาหมาย ใชวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ประชากร ที่ใชในการศึกษาเกษตรกรที่ปลูกมังคุดไดรับรองแหลงผลิต (GAP) และไมเปนสมาชิก 
GAP ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และสตูล 
  1.2 กลุมตัวอยาง คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธี Yamane (1976) อางถึงใน สําเริง และสุวรรณ (2542)  
 

   n  =      2Nd1
N


 

 

  n =  จํานวนตัวอยางที่ตองการ  N =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
  d =   คาสัดสวนที่ยินยอมใหขอมูลจากตัวอยางสามารถคลาดเคล่ือนจากขอมูลของประชากร 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 103 

   ทั้งหมด (คาความเชื่อมั่นรอยละ 95.0) 
 2. วิธีการสุมเลือกตัวอยาง 
  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เพื่อคัดเลือกตัวอยางจากเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
สงขลา และสตูล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 คัดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ตามบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่ไดัรับใบรับรอง (Q) จังหวัด
พัทลุง สงขลาและสตูล การสุมสัมภาษณมีการนัดหมายลวงหนา โดยผาน GAP อาสา ผูตรวจรับรองของ 3 
จังหวัด นัดเกษตรกรมาเพื่อใหสัมภาษณ หรือนําไปพบเกษตรกร นัดเกษตรกรผานทางผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเกษตรกรผูนํา 
  2.2 สุมเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยสัมภาษณเกษตรกรตามบาน และ
แปลงปลูกมังคุด และสอบถามถึงเกษตรกรที่ปลูกมังคุดในพื้นที่ โดยมิไดนัดหมาย 
 3. การจัดทําแบบสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด (Closed-ended question) และคําถามแบบเปด (Opened-ended question)  

 3.1 การจัดทําแบบสัมภาษณ  โดยยึดหลักตามคําแนะนําการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของกรม
วิชาการเกษตร ไดสรางแบบสัมภาษณเทคโนโลยีการผลิตมังคุด 
   เนื้อหาของแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

  ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร 
  ตอนที่ 2 สภาพการปลูก และเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกร เก่ียวกับการไดรับความรู แหลงความรู  
   ความตองการความรูเพิ่มเติม และปญหาในการผลิตมังคุด 

   การกําหนดคะแนนการยอมรับแตละเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP นั้นจะเนนเทคโนโลยี
ต้ังแตการเตรียมความพรอมของตนจนถึงวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวซึ่งเก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพมังคุดเทานั้น 
โดยไดรับคําแนะนาํและคําปรึกษาจากผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (นางสาวเสริมสุข 
สลักเพ็ชร) และนักวิชาการเกษตร ปรับปรุงแกไขหลังจากที่ใหคะแนนจริงเพื่อความเหมาะสม โดยกําหนดคะแนน
เต็ม 100 คะแนน แบงออกได ดังนี้ 
   1) การเตรียมความสมบูรณตนหลังการเก็บเก่ียว   25 คะแนน 
    ประกอบดวย การทําใหแตกใบออนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม การจัดการปุยเพื่อชักนําการแตก 
ใบออน การตัดแตงก่ิง การปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ทําลายใบ การกําจัดวัชพืช การจัดการปุยเพื่อสงเสริมความสมบูรณ
ของตนและเตรียมพรอมตนสําหรับการออกดอก) 
   2) การจัดการเพื่อชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตนใหเหมาะสม  28 
คะแนน 
   (การชักนําใหออกดอก การจัดการปุยเพื่อควบคุมปริมาณดอกและผล การปองกันกําจัดเพล้ีย
ไฟในระยะดอก) 
   3) การจัดการเพื่อสงเสริมการพัฒนาของผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 20 คะแนน 
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    (การใสปุยเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล การปองกันกําจัดแมลงในระยะผล (เพล้ีย
ไฟ  เพล้ียแปง/มดดํา)) 
   4) การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว   27 คะแนน 
    (การเก็บเก่ียว อุปกรณและวิธีการเก็บเก่ียว การคัดแยกผลผลิตที่เสียหายหรือมีตําหนิ
หรือตกกระทบพื้น) 
    การแบงชวงระดับคะแนนยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร แบงระดับ 3 ระดับ 
ดังนี้ 
    นอย = 1-60 คะแนน  ปานกลาง =   60.1 – 80 คะแนน   มาก =  มากกวา 80 คะแนน 
    เม่ือสรางแบบสัมภาษณเรียบรอยแลว นําไปทดสอบใชกับเกษตรกร แลวนํากลับมาปรับปรุง
แกไขจึงนําไปสัมภาษณประชากรเปาหมายตอไป 
  3.2 เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ และตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสัมภาษณของ
แตละชุด จากนั้นก็นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล 
  3.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การไดรับความรู สภาพพื้นที่และท่ีต้ัง
สวนมังคุด สภาพพื้นที่การปลูกมังคุด สภาพการดูแลรักษาสวนมังคุดของเกษตรกร โดยลักษณะเปนการวิเคราะห 
เชิงพรรณนา สถิติที่ใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด และคาตํ่าสุด  
  3.2 วิเคราะหการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร โดยใชคาความถ่ี คารอยละ และ
คาเฉล่ีย แสดงผลขอมูล 
  3.3 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร โดยใชคา T-test 
และ F-test (ชัยชาญ, 2543) และ 2-test   
 

การบันทึกขอมูล 
 
 1. ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเปาหมาย เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จํานวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน ภูมิลําเนา รายได สภาพการใชพื้นที่  เปนตน 
 2. ขอมูลการผลิตพืชของเกษตรกรเปาหมาย เชน จํานวนพื้นที่ปลูก ปริมาณผลผลิต สภาพพื้นที่ 
สภาพการใชแรงงาน ประสบการณในการปลูก วิธีปลูกและการดูแลรักษาแหลง/วิธีจําหนายผลผลิต ฯลฯ 
 3. ขอมูลการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต ประกอบดวย ระดับความรูดานเทคโนโลยีการผลิต และการปฏิบัติ
ตามเทคโนโลยีการผลิตที่แนะนํา 
 4. ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP  
 
ระยะเวลา : เร่ิมตนตุลาคม 2550 ส้ินสุดกันยายน  2552  สถานที่ดําเนินการ : จังหวัดพัทลุง สงขลา และ สตูล 
 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ผลการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน พบวาพื้นที่ปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใตในป 2550 มีพื้นที่ 306,617 ไร 
ป2551 ลดลงรอยละ 3.8 เหลือ 294,975 ไร ในป2551 มีพื้นที่ปลูกในภาคใตตอนลางจํานวน 67,776 ไร ผลผลิต
รวม 205,142 ตัน ไดคัดเลือกพื้นที่และกําหนดจํานวนเกษตรกรท่ีจะสัมภาษณ คือ จังหวัดพัทลุง ในป2551 มี
พื้นที่ปลูก 14,200 ไร พื้นที่ใหผลผลิตแลว 9,172 ไร ผลผลิตรวม 6,059 ตัน(ป2550) เนื่องจากในป2551 มีความ
แปรปรวนของภูมิอากาศสูงทําใหมังคุดไมออกดอกทําใหไมไดผลผลิต ผลผลิตรวมจึงลดลงตํ่ามาคือ 596 ตัน
(สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา, 2552 และสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง,2551) 
อําเภอที่ปลูกมังคุดคือ ศรีบรรพต ตะโหมด ควนขนุน เขาชัยสน และศรีนครินทร เกษตรกรผูปลูกมังคุดที่จดทะเบียน
เปนสมาชิกมีจํานวน 608 ราย เกษตรกรที่จดทะเบียนและไดใบรับรองแหลงผลิตพืชมาก คือ เกษตรกร คือ
เกษตรกรอําเภอศรีนครินทร ศรีบรรพต กงหรา สงขลามีพื้นที่ปลูกมังคุด 5,351 ไร พื้นที่ใหผลผลิตแลว 4,277ไร 
ผลผลิตรวม 3,901 ตัน (ป 2550) และลดลงในป 2551 เชนกันได 2,352 ตันจํานวนครัวเรือนที่ปลูกมังคุด 5,964 
ครัวเรือน (สํานักงานเกษตรกรจังหวัดสงขลา, 2551) อําเภอที่ปลูกไดแกอําเภอนาทวี สะบายอย เทพา สะเดา  
จะนะ หาดใหญ คลองหอยโขง รัตภูมิ และนาหมอม เกษตรกรผูปลูกมังคุดที่จดทะเบียนเปนสมาชิกและไดรับ
ใบรับรอง(Q )มีจํานวน 149 ราย และพื้นที่ปลูกมังคุดจังหวัดสตูล 2,635 ไร ผลผลิตรวม 1,674 ตัน (ป 2550) 
และลดลงในป 2551 เหลือ 590 ตัน เกษตรกร 1,286 จํานวนครัวเรือน (สํานักงานเกษตรกรจังหวัดสตูล, 2551) 
อําเภอที่ปลูกไดแกอําเภอละงู ควนกาหลง ควนโดน มะนัง และเมือง เกษตรกรผูปลูกมังคุดที่จดทะเบียนเปน
สมาชิกและไดรับใบรับรอง ป2550 มีจํานวน 98 ราย  
 2. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเกษตรกรผูปลูกมังคุดทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตมังคุดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนลาง จากเกษตรกร จํานวน 600 ราย เปนเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 300 
รายสงขลา 150 ราย และสตูล 150 ราย พบวา เกษตรกรผูถูกสัมภาษณทั้ง 3 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และสตูล 
สวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ 60.2 หญิง 39.8 มีอายุมากกวา 51 ปขึ้นไป รอยละ 62.5 มีการศึกษาอยูระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 63.5 แหลงเงินทุนที่ใชปลูกมังคุดสวนใหญใชทุนสวนตัวรอยละ 95.9 เนื่องเปนเกษตรกร
รายยอยมีพื้นที่ปลูก ตํ่ากวา 5 ไร 79.8 เปอรเซ็นต สภาพสวนสวนใหญปลูกเปนสวนผสมโดยปลูกรวม กับไมผล
อื่นๆ ไดแก ลองกอง มะพราว ทุเรียน เงาะ สะตอ หมาก จําปาดะ สละ เปนตน เกษตรกรสวนใหญรอยละ 72.7 
เปนสมาชิกกลุม ไดแก กลุมสหกรณการเกษตร กลุมไมผล กลุมออมทรัพย ธกส. และกลุมแมบาน เปนตน สภาพ
ถือครองที่ดินสวนใหญรอยละ 99.8 เปนเจาของท่ีดิน ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และสตูล จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนสวนใหญ 1-4 คน รอยละ 66.3  คนตอครัวเรือน เปนแรงงานที่ชวยในการปลูกมังคุด 1- 2 คนตอ
ครัวเรือนรอยละ 84.1 แรงงานที่ใชในการปลูกมังคุดสวนใหญ ใชแรงงานในครัวเรือนและแลกเปล่ียนรอยละ 98.7 
ในการปลูก ใสปุย ดูแลการเก็บเกี่ยวและดานอื่นๆ เนื่องจากเปนเกษตรกรขนาดเล็กมีพื้นที่ปลูกไมเกิน 5 ไร จํานวน 
1 แปลง/ครัวเรือน รอยละ 84.3 สําหรับรายไดของครัวเรือนในภาพรวม พบวา เกษตรกรมีรายไดสวนใหญอยู
ระหวาง 50,000 – 150,000 บาท รอยละ 37.4 และ 150,001 – 250,000 บาท รอยละ 24 สวนเกษตรกรที่มี
รายไดครัวเรือนมากกวา 550,000 บาท มีรอยละ 6.4 ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกสวนยางพาราเปนหลัก
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รายไดสวนใหญมาจากยางพารา กลุมเกษตรกรที่ถูกสัมภาษณเปนเกษตรกรเปนสมาชิก GAP รอยละ 53.4 และ
ไดใบรับรองแหลงผลิตมังคุด (Q) รอยละ 49.2 
 3. สภาพพื้นที่ปลูกและการใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรของ 3 จังหวัด 
(พัทลุง สงขลา และสตูล) ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
  3.1 แหลงปลูก 
   1) สภาพพื้นที่ปลูกและชนิดดิน สภาพพื้นที่ปลูกสวนมังคุดภาคใตตอนลางสวนใหญเปนไป
ทํานองเดียวกัน ทั้ง 3 จังหวัด คือ สภาพเปนพื้นที่ราบ รอยละ 85 ชนิดของดินเปนดินรวน รอยละ 29.8 ดินรวน
ปนทราย รอยละ 36.5 ซึ่งเปนสภาพพื้นที่และชนิดดินที่เหมาะสมและเจริญเติบโตไดดีสําหรับมังคุด มีความตองการ
น้ําตลอดทั้งป 
    แหลงน้ําที่ใชในการปลูกมังคุดเกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําฝน มีแหลงน้ําใชเพียงพอรอยละ 
85.8 ในจังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ภาพรวม อาศัยใชน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติเชน คลอง ที่ไหลผานพื้นที่สวน 
   2) พันธุมังคุด เนื่องจากพันธุมังคุดประเทศไทยมีเพียงพันธุเดียว จึงไมมีปญหาในการเลือก 
พันธุปลูก ตนพันธุมังคุดเกษตรกรสวนใหญใชตนพันธุที่เพาะจากเมล็ด รอยละ96.3 มีเพียงสวนนอยที่ใชตนที่ติดตา 
3.7 ภาพรวมรอยละ 53.8 แหลงมาของตนพันธุเกษตรกรซ้ือจากรานเพาะชํากลาในจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง
เชน นครศรีธรรมราช ตรัง สงลา สตูล ชุมพร ยะลา สุราษฏรธานี เปนตน และมีรอยละ 9.2 ซื้อหรือไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานราชการเกษตรอําเภอตางๆในจังหวัด 
   3) การปลูก 
    - การเตรียมดิน พบวา เกษตรกรท้ัง 3 จังหวัด มีการไถเตรียมดินนอยรอยละ 27.5 และ
ไมไถดินรอยละ 72.5 สวนใหญเปนการปลูกมังคุดแซมในสวนผลไมปลูกอยูกอนจึงไมสามารถไถที่เตรียมดินได 
สวนในรายที่มีการเตรียมดินเกษตรกรจะมีการไถดินจํานวนครั้งในการไถสวนมากไถ 2 คร้ังรอยละ 14.8 
    - การปลูก  การวางแนวปลูกของเกษตรกรภาคใตตอนลางพบวา มีการวางแนว เหนือ- 
ใต ที่จังหวัดพัทลุง รอยละ 43.2 สงขลา 30.7 และสตูล 26 การวางแนวตะวันออก-ตะวันตก พบที่ จังหวัดพัทลุง 
สงขลา และสตูล รอยละ 38.9  45.3 61.3 ตามลําดับ สวนการวางแนวกระจายทั่ว สวนเนื่องเปนการปลูกแซมใน
สวนผลไมเดิมซึ่งพบรอยละ 20.1 ระยะปลูก เกษตรกรท่ีปลูกถูกตองตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร คือ 
ระยะปลูก 8x8 หรือ 10 x 10 เมตร มีรอยละ23.2 และ7.8 ตามลําดับ ขนาดหลุม เกษตรกรจะปลูกขนาดหลุม 
50x50x50 เซนติเมตร ถึงรอยละ 58.4 สวนที่เหลือเปนกลุมที่ปลูกขนาดหลุมที่นอยกวา 50 x 50 x 50 ซม. หรือ
ขนาดประมาณ 1-2 หนาจอบ  
   4) การดูแลและปฏิบัติเพื่อควบคุมการผลิตมังคุดคุณภาพ 
    ตนมังคุดของเกษตรกรเปนสวนที่ใหผลผลิตแลว สวนมากมีอายุต้ังแต 6-15 ป รอยละ 82.6  
    - การจัดการระหวางแถวปลูกมังคุด เปนการจัดการในชวงที่ตนยางยังเล็ก อายุ 1-3 ป 
พบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชแซมรอยละ 62.8 พืชแซมที่ปลูกสวนใหญ ไดแก กลวย ขาวโพด ผักกูด พริก ขม้ิน 
ถ่ัว มะเขือ ตะไคร ฟกทอง ผักสวนครัว เปนตน 
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    - การใสปุย มีการใสปุยรองกนหลุมรอยละ 51 ปุยที่ใส ไดแก ปุยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) 
ปุยคอก ปุยหมัก  เศษพืช เปนตน สวนการใสปุยในการดูแลรักษาหลังการปลูก สวนใหญเกษตรกรมีการใสปุยถึง
รอยละ 93.7 จํานวนครั้งที่ใส 1   2 และมากวา 3คร้ังขึ้นไป รอยละ 53.3 34.8 และ 7.4 ตามลําดับ 
   5) การเตรียมความพรอมของตนหลังการเก็บเก่ียว เพื่อใหตนพรอมที่จะออกดอกและให
ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 
    - การใสปุยระยะหลังเก็บเก่ียว ภายใน 2 สัปดาห ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตรใหมีการใสปุยคอกประมาณ 4 เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุม(เมตร) และปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 
16-16-16 อัตรา 1/3 เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุมเปนเมตร ตามการปฏิบัติขอนี้พบวาเกษตรกรที่ปฏิบัติถึง
รอยละ 81 แตมีเกษตรกรที่ปฏิบัติถูกตองทั้งสูตรปุย อัตรา และชวงเวลานอย มีการใสปุยสูตร 15-15-15 ที่
ถูกตองรอยละ 27.4 
    - การจัดการปุยเพื่อชักนําการแตกใบออน โดยการพนปุยยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ํา 20 
ลิตร ซึ่งพบวาไมมีเกษตรกรรายใดปฏิบัติในขอนี้เลย ทั้งนี้อาจจะเกษตรกรไมมีความรูในเรื่องนี้ เนื่องจาก
เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งที่ไมเคยไดรับความรูหรืออบรมการปลูกมังคุดมากอน สําหรับผูที่เคยอบรม แตไมปฏิบัติ 
เพราะไมอยากลงทุนเพิ่มเนื่องจากเปนเกษตรกรรายยอยไมมุงปลูกเปนการคาอยางแทจริง  
     - การตัดแตงก่ิง คําแนะนําใหตัดแตงภายใน 3-4 สัปดาหหลังเก็บเก่ียวมังคุดเสร็จ  
การตัดแตงก่ิงเปนส่ิงที่เกษตรกรปฏิบัติในระดับสูงรอยละ 96 แตเกษตรกรยังปฏิบัติไมถูกตองทั้งหมด เกษตรกร
การตัดแตงก่ิงที่เกษตรกรปฏิบัติกันมากการตัดก่ิงที่อยูดานลาง ก่ิงแหง ก่ิงหัก และกิ่งที่ซอนทับกันจนแนนออก 
และก่ิงกระโดง การตัดแตงทรงพุมสวนใหญจะไมชนกันเนื่องสวนใหญเปนการปลูกแบบสวนผสมผสาน ส่ิง
เกษตรกรไมปฏิบัติคือการตัดยอดในกรณีที่ตนมังคุดที่มีความสูงมากกวาหรือเทากับ 8 เมตรออก เพื่อที่สามารถ
ใชเคร่ืองพนสารเคมีถึง  
    - การปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ทําลายใบ ควรมีการสํารวจโรค แมลง ระยะที่ใบออน
ใหพัฒนาเปนใบแกที่สมบูรณ พบวาเกษตรกรที่มีการสํารวจเพียง รอยละ 17  
    แมลง : หนอนกินใบออน หนอนชอนใบ เพล้ียไฟ (ระยะออน)  
    ดาน แมลง เม่ือพิจารณาถึงปญหาทางดานนี้พบวาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง พบปญหา 
ดานโรคนอยรอยละ 17 แมลงพบรอยละ 58 ระดับของการพบนอยถึงปานกลางจึงไมปองกันและกําจัดจะปลอย
ไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้อาจจะเพราะเกษตรกรบางสวนพบแลววินิจฉัยไมไดวาเปนโรคอะไร ทั้งนี้อาจจะรวมถึง
เกษตรกรที่ไมเคยสํารวจสวนอยางแทจริง จึงคิดวาตนมังคุดไมมีปญหาเร่ืองโรค หรือแมลง แมลง ที่พบ ไดแก 
หนอนกัดกินใบออน พบรอยละ 57.2 หนอนชอนใบ เพล้ียไฟ พบรอยละ 7 และ 22.2 ตามลําดับ สวนโรคใบจุด 
โรคจุดสนิมรอยละ 4.6 สวนใหญเกษตรกรจะไมปองกันกําจัด เพราะเปนไมมาก 
    วัชพืชและการปองกันกําจัด วัชพืชเปนปญหาที่พบมากถึงรอยละ 95.5 พบที่ จ.พัทลุง 
รอยละ 94.3 สงขลารอยละ 96.7 และสตูล 97.6 วัชพืชที่พบ ไดแก หญาขจรจบดอกเหลือง หญาคา หญาตีนนก 
หญาตีนกา สามเสือ สาบแรงสาบกา หญาดอกขาว หญายาง ไมยราบ หญาปากควาย เปนตน การปองกันกําจัด
วัชพืชเกษตรกรจะมีการจัดการทางดานนี้ถึงรอย 95.8 เนื่องจากเกษตรกรเขาใจดีวา ถากําจัดวัชพืชจะทําใหตน
มังคุดเจริญเติบโตไดดี และสะดวกในการเขาไปดูแลสวน วิธีการที่เกษตรกรที่นิยมปฏิบัติ ไดแก การถอน/ตัด การใช
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สารเคมี สารเคมีที่ใชกําจัดวัชพืช ไดแกสารไกลโฟเสท และพาราควอต เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทไมเลือก
ทําลาย 
   5) การจัดการปุยเพื่อสงเสริมความสมบูรณของตนและเตรียมความพรอมสําหรับการออก
ดอก 
    - เม่ือสังเกตพบใบออนชุดใหมที่มีขนาดเล็กกวาชุดเดิม สีใบไมสดใส หลังเก็บเก่ียว 11-
12 สัปดาห ใหพนปุยทางใบสูตร 15-30-15หรือ 20-20-20 ที่มีอาหารรองและธาตุปริมาณนอย อัตรา 60 กรัม  
รวมกับกรดฮิวมิคอัตรา 20 มิลิลิตรผสมน้ํา 20 ลิตร พนใหทั่วทรงพุม การจัดการดานนี้พบวาไมมีเกษตรกรปฏิบัติ
เลย เนื่องจากไมมีความรู โดยเฉพาะกรดฮิวมิคเกษตรกรไมรูจัก ประกอบกับเกษตรกรไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเตรียมความพรอมของตนสําหรับการออกดอก เทาที่ควร และเปนเกษตรกรรายยอยลงทุนแลวไมคุมทุน 
    - การใสปุยเตรียมความพรอมตนสําหรับการออกดอก เม่ือพบใบชุดใหมพัฒนาเปนใบแกทั้ง
ตน ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตราเทากับ 1/3 ของเสนผาศูนยกลางเปนเมตรทรงพุม หวานใตทรง
พุม การใสปุยเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการออกดอกเกษตรกร มีการใสรอยละ 30.7 ใสสูตร 8-24-24 
ถูกตองรอยละ 4.7 
   6) การจัดการเพื่อชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตนใหเหมาะสม 
    - การชักนําใหออกดอก โดยการปลอยใหตนมังคุดผานชวงแลงติดตอกันอยางนอย 21-
30 วัน จนปลองสุดทายแสดงอาการเหี่ยวอยางชัดเจน ใบคูสุดทายเร่ิมมีอาการใบตก แลวใหน้ํามากทันที ผลการ
สัมภาษณพบวามีเกษตรกรเพียงรอยละ 22.1 ที่มีการชักนําการออกดอกโดยการงดน้ํา (ทําแลง) และมีระบบการ
ใหน้ําและใหน้ํารอยละ 71.6 วิธีการใหน้ําสวนใหญใชสายยางและสปริงเกลอร รอยละ 39.8 และ 30.5 
ตามลําดับ 
    - การจัดการปุยเพื่อควบคุมปริมาณดอกและผล กรณีที่ตนมังคุดมีจํานวนผลมากกวา 
50% ของยอดท้ังหมด โดยการใสยูเรียอัตรา 3-5 กก./ตน ใตบริเวณทรงพุมหรือใชวิธีปลิดผลดวยมือ เทคโนโลยี
การควบคุมดอกและผลเปนการปฏิบัติที่เกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด ไมปฏิบัติจะปลอยใหรวงเองตามธรรมชาติ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเกษตรกรไมมีความรูการจัดการดานนี้ ประกอบกับไมตองการเพิ่มตนทุนการผลิต 
    - การปองกันกําจัดเพล้ียไฟในระยะผล เกษตรกรสวนใหญไมมีการปองกันเพล้ียไฟที่พบ
เนื่องจากเห็นวามีปญหาไมมาก แตจะเปนสาเหตุใหผลมังคุดลายและตกเกรด ขายไมไดราคา 
   7) การจัดการเพื่อสงเสริมการพัฒนาของผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 
    - การใสปุยเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล โดยการใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 12-
12-17+2 หวานใตทรงพุมหลังดอกบาน 4 สัปดาห อัตรา (กก.) เทากับ1/3 เสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) 
พบวาเกษตรกรมีการใสปุยเพื่อพัฒนาผลรอยละ 19.3 มีการใชปุยสูตร อัตราท่ีถูกตองนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ปุยราคาแพง 
    - การปองกันกําจัดแมลงในระยะผล (เพล้ียไฟ เพล้ียแปง/มดดํา) ไรขาว ปญหาเร่ือง 
แมลงในระยะผลพบไมมากจะไมมีการปองกันกําจัด เกษตรกรไมไดใชระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจในการ
ตัดสินใจเนื่องจากเกษตรกรไมมีความรูเร่ืองนี ้
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   8) การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
    - การเก็บเกี่ยว จากการสํารวจพบวาอายุการเริ่มใหผลผลิตของมังคุด ทั้ง 3 จังหวัด อยูที่
อายุ 6-7.5 ป ระยะผลที่เก็บเก่ียว ผลเร่ิมมีสายเลือดได1-2 วัน (สีมวงแดง) หรือที่เกษตรกรเรียกวาระยะหมอใหม 
เปนระยะท่ีผลมีคุณภาพเหมาะสมตอการรับประทานใหอรอยที่สุด (สายัณห, 2548) เกษตรกรสวนมากเก็บเก่ียว
ถูกชวงเวลารอยละ 97.5 ทั้งนี้เพราะเกษตรกรเขาใจวาการเก็บเก่ียวมีความสําคัญตอคุณภาพ เนื่องจากการเก็บ
เก่ียวที่ทําใหผลหลนจากตน หรือผลไดรับความกระทบกระเทือนจะเกิดอาการเปลือกแข็งได ถารุนแรงทําใหถึง
เนื้อผลได 
    - อุปกรณและวิธีการเก็บเก่ียว การใชอุปกรณที่เหมาะสม ผลผลิตไมตกกระทบพื้น เก็บ
เก่ียวใสตะกราพลาสติกหรือเขงที่มีกระดาษหรือกระสอบปุยสะอาดรองรับ จากการสัมภาษณ พบวา เกษตรกร
ปฏิบัติกันคือใชจําปาสอยหรือเกษตรกรเรียกวา ตรอม ซึ่งทํามาจากไมไผผา 4-5 ซีก (ดังภาพ 1 และ 2) หรือ
อุปกรณตางๆ ดังภาพ (ภาพ1-6) ที่เกษตรกรดัดแปลงเพื่อสอยผลมังคุดเพื่อไมใหกระทบพื้น เกษตรกรใชไมจําปา
สอย รอยละ 85.7  ที่เหลือก็ใชถุงยาม หรือถุงตาขาย สวนเคร่ืองเกี่ยวแบบถุงกาแฟของกรมวิชาการเกษตรพบวา
มีผูใชเพียงรอยละ  0.5 (1 ราย)       
   ทั้งนี้เกษตรกรใหความสําคัญกับการเก็บเก่ียวผลมังคุด เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพผลไมแตก 
และขายไดราคาดี 

                            
                      1                                                  2                                                      3 

                         
                           4                                     5                                          6 

ภาพที่ 1 อุปกรณการสอยผลมังคุดของเกษตรกรในภาคใตตอนลางแบบตางๆ 
 
  - การคัดแยกผลผลิตที่เสียหายหรือมีตําหนิหรือตกกระทบพื้นและทําความสะอาด 
  ผลผลิต เกษตรกรมีการจําหนายผลผลิตหลายรูปแบบ คือ ขายเหมาสวนคือพอคามาตกลง
ราคา ซื้อผลผลิตทั้งหมดโดยใหเงินเปนกอนพอคาจะมาตะเวนดูผลผลิตชวงใกลเก็บเก่ียวและมาเก็บผลผลิตเอง
ราคาที่ซื้อขายมีราคาเดียวแบบคละเกษตรกรนิยมขายแบบเหมาตราช่ัง คือ การที่พอคามารับซื้อผลผลิตเปนกิโลกรมั
รอยละ 65.5 มากกวาเหมาสวน เนื่องจากเกษตรกรเห็นวาการขายแบบนี้ไดรายไดดีกวา สะดวกในการจัดการสวน 
เพราะสวนใหญเปนสวนขนาดเล็ก และไมทําใหก่ิงมังคุดเสียหาย ที่เหลือเกษตรกรจะเก็บเก่ียวไปขายเองโดยต้ัง
ขายที่ตลาดหรือขางถนนเอง หรือนําไปขายพอคาทองถ่ินที่ต้ังจุดรับซื้อเฉพาะหนาที่ผลผลิตออก ซึ่งชวงที่มีผลผลิต
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นอยเกษตรกรก็จะขายแบบคัดเกรดโดยพอคาคนกลางจะใชทอพีวีซีตัดเปนวงแหวนเปนเครื่องมือคัดเกรดผลมังคุด
ดังภาพขางลาง 

 
 

ภาพที่ 2 อุปกรณคัดเกรดของพอคาทองถิ่น 
 
   การกําหนดเกรดผลผลิตมังคุดโดยทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตตอนลาง ขนาดผลเกรด เอ 
ประมาณ6-10 ผล/กก. ราคาชวงในฤดูกาล(ป 2551 ) ราคา 20-40 บาท/กก. นอกฤดู (ม.ค. 2552 ) ราคา 45-
115 บาท/กก. และชวงผลผลิตลนตลาด(ป 2550) ราคาอยูที่ 3-8 บาท/กก. เกรดบี ขนาดผล 11-14 ผล/กก.ราคา 
10-18 บาท/กก. (ในฤดู 2551) นอกฤดูราคา 20-70 บาท/กก ราคา2-7 บาท/กก. สวนเกรด ซี ขนาดผล 15 ผล/
กก. ขึ้นไป ราคา 10-25 บาท/กก. ชวงราคาตํ่า 1.5-5 บาท/กก. 
 
  3.2 การไดรับความรูแหลงความรูในการปลูกมังคุด ความตองการความรูเพิ่มเติมและปญหาใน
การผลิต 
   1) การไดรับความรูและแหลงความรู ในการปลูกมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 
เนื่องจากมังคุดเปนพืชที่ปลูกในภาคใต การไดรับความรูดานการปลูกมังคุดนับต้ังแตการเตรียมดินจนกระท่ังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรที่เคยไดรับความรูประมาณคร่ึงหนึ่งของผูที่ถูกสัมภาษณ และความรูที่ไดจากหนวยงาน
ของรัฐคือเกษตรอําเภอและจากประสบการณและถามจากผูรูและบรรพบุรุษ ในทํานองเดียวกันจํานวนผูที่ตองการ
ความรูในดานการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณครึ่งหนึ่งก็คือกลุมที่ไมเคยไดรับความรู ยกเวน ความรูทางดานการแปรรูป
มังคุดมีผูที่เคยรับความจํานวนนอยคือรอยละ 24 ในทางกลับกันจึงมีผูสนใจตองการความรูทางดานนี้ถึงรอยละ 
62.8 เพื่อแกปญหาผลผลิตมังคุดลนตลาด 
   2) ปญหาในการผลิตมังคุด จากการประเมินประเด็นปญหาของเกษตรกรผูปลูกมังคุด ใน 3 
จังหวัด พบวา มีปญหาหลักที่เกษตรกรพบไดแก ปุยราคาแพงเปนปญหามาก รอยละ 58.8 รองลงมาปญหา
ราคาผลผลิตตํ่า รอยละ 54 เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศในชวง 2-3 ปที่ผานมาไมแนนอน ทําใหมีผลกระทบตอ
การออกดอกและติดผลของมังคุดทําปริมาณผลผลิตไมแนนอนและไมไดคุณภาพตามไปดวย ดังเชนป 2550 ผลผลิต
มังคุดลนตลาด ราคาตํ่ามากจนเกษตรกรปลอยไมเก็บผลผลิต สวนป 2551-2552 ปริมาณนํ้าฝนมากกวาปกติทํา
ใหมังคุดสวนใหญไมติดผล และมังคุดบางสวนออกนอกฤดู ทําใหเกษตรกรขายไดราคาสูงในชวงเวลาสั้นๆ เกษตรกรใน 
3 จังหวัด ยังมีการรวมกลุมนอย จึงไมมีผูประสานงานหรือเปนตัวกลางในการตอรองกับพอคาคนกลาง 
นอกจากนี้ปญหา ผลแตก ยางไหลและเนื้อแกวพบวาเปนปญหารอยละ55 ซึ่งเกษตรกรไมมีการปองกันกําจัด 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการสวนที่ถูกตอง 
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  3.4 การยอมรับและการใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรในพืน้ที่ภาคใตตอนลาง 
   จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร พิจารณาเฉพาะเทคโนโลยี
ที่เก่ียวการควบคุมคุณภาพ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ การเตรียมความพรอมของตนหลังการเก็บเก่ียว การจัดการ
เพื่อชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตนใหเหมาะสม การจัดการเพื่อสงเสริมการพัฒนาของผลและ
เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว สําหรับคะแนนการยอมรับแบงเปน 3 
ระดับ มาก (คะแนนมากกวา 80) ปานกลาง (60.1-80 คะแนน) นอย (1-60 คะแนน) และการพิจารณาวา
เกษตรกรปฏิบัติหรือใชเทคโนโลยีการผลิตถูกตองหรือไม พิจารณาจากวาเกษตรกรตองปฏิบัติถูกตองทุกหัวขอ 
คือตองไดคะแนนเต็มทุกดาน (ครบทุกหัวขอ) จึงถือวาปฏิบัติถูกตอง จากการประเมินและสรุปผลการยอมรับ 
เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนลาง (ตารางผนวกที่ 1- 5 ) 
   จากการศึกษาพบวารอยละของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP 
ของ เกษตรกร 3 จังหวัดภาคใตตอนลาง เปนไปในทํานองเดียวกัน คือ ระดับการยอมรับอยูที่นอยถึงปานกลาง 
รอยละ 52.7 และ 46.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) เม่ือพิจารณาถึงแตละดานพบวาการยอมรับเทคโนโลยีดานการ
เตรียมความพรอมของตนหลังการเก็บเก่ียว และการจัดการเพื่อชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอ
ตนใหเหมาะสม มีระดับการยอมรับนอยถึงรอยละ 96.8 และ 82.2 ตามลําดับ ทั้งนี้เกษตรกรปฏิบัติเร่ืองปุยและ
การชักนําไมถูกตองทั้งหมด สําหรับเทคโนโลยีดานการเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว รอยละของกลุม
ตัวแทนเกษตรกรมีระดับการยอมรับมากรอยละ 98.8 ที่เหลือคือกลุมที่ไมมีการทําความสะอาดผลผลิตและยังใช
วิธีเก็บเก่ียวผลผลิตใชตะขอเกี่ยวและมีเกษตรกรที่ปฏิบัติถูกตองทุกขอทางดานนี้รอยละ 18.3  
   เม่ือพิจารณาแลวเกษตรกรในภาคนี้ยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ
ไดอีก โดยปรับปรุงแกไขจุดออนของเกษตรกรที่ยังปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตมังคุดที่ถูกตองในเกณฑที่ตํ่า ไดแก 
การเตรียมความพรอมของตนหลังการเก็บเก่ียว และการจัดการเพื่อชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอก
ตอตนใหเหมาะสม ใหเกษตรกรปฏิบัติถูกตองเพิ่มขึ้นโดยการอบรมถายทอดความรู ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตมังคุดคุณภาพ และราคาเพิ่มขึ้นไดอีกดวย 
 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวแทนเกษตรกรพื้นที่ภาคใตตอนลาง( 3จังหวัด) ที่ยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิต
 มังคุดตามระบบ GAP จําแนกตามระดับ 

ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 
จังหวัด ตัวอยาง (ราย) 

มาก ปานกลาง นอย 
พัทลุง 300 1 48 51 
สงขลา 150 0 42.7 57.3 
สตูล 150 0.7 47.3 52 

รวม 600 0.7 46.7 52.7 
หมายเหตุ :  ระดับการยอมรับนอย = 1-60.0 คะแนน   ปานกลาง  = 60.1-80.0 คะแนน มาก = 80.1 คะแนน
 ขึ้นไป 
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  3.5 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรภาคใตตอนลาง 
   จากการประเมินและวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ เพื่อหาวาปจจัยใดบางที่จะมีผลตอ
การยอมรับของเกษตรกร พบวา เพศ การศึกษา อายุ และรายได ของเกษตรกรไมมีความสัมพันธทางสถิติกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุด จากการสอบถามและขอสังเกตพบวาปจจัยที่นาจะมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี 
คือ ราคา และตลาดรองรับผลผลิตเปนปจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่มีสําคัญอยางมาก คือ เม่ือใดที่ราคาผลผลิตสูง
เกษตรกรจะเอาใจใสตนพืชโดยจะใสปุยและดูตัดแตงก่ิง โรคแมลง ตลอดจนการใหน้ําเปนตน ในทางตรงกันถา
ราคาตํ่ามากเกษตรกรจะปลอยทิ้งสวนใหรกราง ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ดิเรก (2527) กลาวถึงปจจัยที่
เก่ียวของกับการยอมรับเทคโนโลยีคือสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผูที่มีพื้นที่ถือครองมากมีแนวโนม
ที่จะยอมรับงายกวา การยอมรับของเกษตรกรยังขึ้นอยูกับปจจัยและคุณสมบัติของเทคโนโลยีเองดวย คือ ตอง
เปนส่ิงที่เกษตรกรสามารถเขาใจไดไมยุงยากในการปฏิบัติ เปนส่ิงที่ลงทุนนอยแตไดผลมาก เปนส่ิงที่หาไดไมยาก
และราคาไมแพง และที่สําคัญเกษตรกรตองมีความม่ันใจในการจําหนายผลผลิต คือ ขายไดราคาไมขาดทุน  
(กําพล, 2524) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากการประเมินและวิเคราะหผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของ
เกษตรกรภาคใตตอนลาง พบวาเกษตรกรมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดอยูที่ระดับนอย รอยละ 
52.83  และระดับปานกลาง รอยละ 46.5 สําหรับระดับมากมีนอยมากคือรอยละ 0.7 เทคโนโลยีดานที่เกษตรกร
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ทั้งหาวิธีการใหเกษตรกรมีการรวมกลุมอยางจริงจังเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองกับพอคา และมีมาตรการจัดหาตลาด
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 เพิ่มขีดความสามารถในการสงออก(ครั้งที่ 2) น. 7-1-7-26. 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1  รอยละของเกษตรกรที่การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตมังคุดถูกตองของกลุมตัวอยาง 3 
  จังหวัดภาคใตตอนลาง 

พัทลุง 
(300 ราย) 

สงขลา 
(150 ราย ) 

สตูล 
(150 ราย) 

รวม 
(600ราย) 

การใชเทคโนโลยี (%) 
ถูก 
ตอง 

ไม 
ถูกตอง 

ถูก 
ตอง 

ไม 
ถูกตอง 

ถูก 
ตอง 

ไม 
ถูกตอง 

ถูก 
ตอง 

ไม 
ถูกตอง 

1.  การเตรียมความสมบูรณตน 
     หลังการเก็บเก่ียว                    

0 100 0 100 0 100 0 100 

2.  การจัดการเพ่ือชักนําการออก 
     ดอกและควบคุมปริมาณดอกตอ 
     ตนใหเหมาะสม 

0 100 0 100 0 100 0 100 

3.  การจัดการเพ่ือสงเสริมการ 
     พัฒนาของผลและเพิ่มปริมาณ 
     ผลผลิตคุณภาพ          

0.7 99.3 0 100 0.7 99.3 0.5 99.5 

4.  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลัง 
     การเก็บเก่ียว  

19.7 80.3 14.7 85.3 19.3 80.7 18.3 81.7 

 
ตารางผนวกที่ 2   รอยละของเกษตรกรจังหวัดพัทลุงที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดจําแนกตามระดับ 

ระดับการยอมรับ 
เทคโนโลยี 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  การเตรียมความสมบูรณตนหลังการเก็บเก่ียว                    - 3.3 96.7 
2.  การจัดการเพ่ือชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตน  
     ใหเหมาะสม 

- 20 80 

3.  การจัดการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ      6.7 31.7 61.7 
4.  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  99.3 0.7 - 

รวม 1 48.3 50.7 
หมายเหตุ : ระดับการยอมรับนอย = 1-60.0 คะแนน   ปานกลาง  = 60.1-80.0 คะแนน มาก = 80.1 
 คะแนนขึ้นไป 
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ตารางผนวกที่ 3  รอยละของเกษตรกรจังหวัดสงขลาที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดจําแนกตามระดับ 
ระดับการยอมรับ (%) 

เทคโนโลยี 
มาก ปานกลาง นอย 

1.  การเตรียมความสมบูรณตนหลังการเก็บเก่ียว                    - 0.7 99.3 
2.  การจัดการเพ่ือชักนําการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกตอตน 
     ใหเหมาะสม 

- 16 84 

3.  การจัดการเพือ่สงเสริมการพฒันาของผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ   - 26 74 
4.  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 100 - - 

รวม - 42.7 57.3 
หมายเหตุ : ระดับการยอมรับนอย = 1-60.0 คะแนน ปานกลาง  = 60.1-80.0 คะแนน มาก = 80.1 คะแนนขึ้นไป 
 
ตารางผนวกที่ 4  รอยละของเกษตรกรจังหวัดสตูลที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดจําแนกตามระดับ 

ระดับการยอมรับ (%) 
เทคโนโลยี 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  การเตรียมความสมบูรณตนหลังการเก็บเก่ียว          - 5.3 94.7 
2.  การจัดการเพ่ือชักนําการออกดอกและควบคุม 
     ปริมาณดอกตอตนใหเหมาะสม 

- 15.3 84.7 

3.  การจัดการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาของผลและ  
     เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ          

3.3 26.7 70.0 

4.  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 96.7 3.3 - 
รวม 0.7 47.3 52 

หมายเหตุ : ระดับการยอมรับนอย = 1-60.0 คะแนน  ปานกลาง = 60.1-80.0 คะแนน มาก = 80.1 คะแนนขึ้นไป 
 
ตารางผนวกที่ 5  รอยละของเกษตรกรรวม 3 จังหวัดที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดจําแนกตามระดับ 

ระดับการยอมรับ (%) 
เทคโนโลยี 

มาก ปานกลาง นอย 
1.  การเตรียมความสมบูรณตนหลังการเก็บเก่ียว          - 3.2 96.8 
2.  การจัดการเพ่ือชักนําการออกดอกและควบคุม 
     ปริมาณดอกตอตนใหเหมาะสม 

- 17.8 82.2 

3.  การจัดการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาของผลและ 
     เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ          

4.2 29 66.8 

4.  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 98.8 1.2 - 
รวม 0.7 46.7 52.7 

หมายเหตุ : ระดับการยอมรับนอย = 1-60.0 คะแนน   ปานกลาง  = 60.1-80.0 คะแนน มาก = 80.1 คะแนนขึ้นไป 


