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การประชุม ชมรมผูปลูกมะมวงเชียงใหม ครั้งที่ 2/2547 
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 09.00 น.-15.00 น. 

ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
หลักการและเหตุผล  

การประชุมชมรมผูปลูกมะมวงเชียงใหม ครั้งที่ 2 ถือเปนการรวมกันของเกษตรกรที่เคยมีประสบการณใน
การทําสวนมะมวงพันธุอื่นมาบางแลว เชน โชคอนันต หนังกลางวัน และ เขียวเสวย เปนตน แตเนื่องจากที่ผานมามี
ปญหาดานการตลาด ขาดความรูในการทํามะมวงคุณภาพ รวมทั้งขาดองคประกอบที่จําเปนสําหรับการสงออก
หลายดาน จึงทําใหสมาชิกเหลานั้นเริ่มใหสนใจกับการรวมกลุมเพื่อรวมกันผลิตสินคาคุณภาพสงออก โดยคาดหวัง
วา แนวทางนี้ในเบื้องตน เกษตรกรจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตมะมวงคุณภาพ ทั้งจากเพื่อน
สมาชิกภายในกลุมเอง และจากบุคคลภายนอก สําหรับการประชุมครั้งนี้สมาชิกของชมรมฯ คาดวาจะไดัรับความรู
จากบุคคลภายนอก ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสงออกในพื้นที่ใกลเคียง ที่ประสบความสําเร็จใน
การสงออกมาแลว คือ ชมรมมะมวงพราว อ.พราว จ.เชียงใหม สถานที่จัดประชุมของชมรมฯ จะเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสม สําหรับครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนสถานที่และอาหาร โดย ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับการประชุมของชมรมมีวัตถุประสงคเพื่อ  

1. ใหสมาชิกไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหว กิจกรรม และความกาวหนาของชมรมที่ผานมา 
2. ผลักดันใหเกิดกิจกรรมของชมรมไปขางหนาอยางตอเนื่อง 
3. สรางองคความรู และเพิ่มทุนทางปญญาใหกับสมาชิก 
4. สรางความเขมแข็ง วินัย และมิตรภาพใหกับสมาชิก 

 
จํานวนผูเขารวมประชุม 

เกษตรกรผูปลูกมะมวง จํานวน 24 คน 
อาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา จากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จํานวน   8 คน 

รวมทั้งส้ิน   32 คน 
 
จัดประชุมโดย โครงการวิจัย “ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาค

เหนือตอนบน: องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
วาระประชุม 

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2547 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
วาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
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วาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 6  การอภิปรายกลุม 

 
วาระที่ 3 การนัดสมาชิกไปฝกอบรม เรื่อง การขยายพันธุมะมวงน้ําดอกไม 
คุณวิเชียร ไชยเลิศ ผูประสานงานชมรมไดรายงานการฝกอบรมการเปลี่ยนยอดพันธุดี  ดังนี้   

ไดนัดหมายสมาชิกเพื่อเขารวมฝกอบรมเรื่อง การขยายพันธุมะมวงน้ําดอกไม เมื่อวันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม 
2547 ณ บานคุณลุงอาทิตย เกษมศรี ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม มีผูเขารวมการอบรมทั้งส้ิน 20 คน หลังจากฝก
อบรมแลวสมาชิกไดรับยอดมะมวงน้ําดอกไมสีทองจาก คุณลุงอาทิตย เพื่อไปดําเนินการเปลี่ยนยอดพันธุบนตนตอที่
ปลูกไวแลวในสวน ขณะนี้ยอดที่เปล่ียนเริ่มผลิตายอดแลว (ประมาณ 20 วันหลังการเปลี่ยนยอด) สมาชิกที่เปล่ียน
ยอดใหมเองประสบผลสําเร็จประมาณรอยละ 90 

- คุณอนันต ไดเปล่ียนยอดพันธุดีแลว ทั้งที่คุณลุงอาทิตยเปล่ียนให และเปลี่ยนเอง แตยังไมผลิยอดใหม 
 
วาระที่ 4 การประสานงานกับอดีตทูตเกษตรที่ญี่ปุน ดร. ไพทูรย  

- ประมาณกลางเดือนธันวาคม (วันที่ 17-18 ธันวาคม) จะเดินทางมาเชียงใหม จะประสานงานใหมาบรรยาย
เรื่อง การสงออกมะมวงน้ําดอกไมสูตลาดญี่ปุน ใหกับสมาชิกของชมรมตอไป 

- ดร.ไพทูรย เคยใหขอมูลไววา ขณะนี้มีบริษัทที่สงมะมวงไปประเทศญี่ปุน จํานวนทั้งส้ิน 8 บริษัท แตปริมาณ
สงออกของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุนยังนอยกวาความตองการนําเขาของประเทศญี่ปุน 

 
วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- การนัดหมายเพื่อดูงานชมรมมะมวงพราว (คุณเจริญ คุมสุภา)  ที่ประชุมมีมติรวมกันวา จะเดินทางไปดูงาน
ชมรมมะมวงพราว ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้  

- การติดตอประสานงาน ประธานชมรมฯ แจงวา จะเชาตูไปรษณีย เพื่อเปนจุดศูนยกลางสําหรับติดตอของ
สมาชิก โดยประธานชมรม (คุณณรงค) จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง 

- การตั้งกฎระเบียบของชมรม จะศึกษาจากชมรมมะมวงพราว แลวมาพิจารณาปรับใช ตอไป 
 
การบรรยายเรื่อง  
ประสบการณการผลิตมะมวงน้ําดอกไมเพ่ือการสงออก : คุณเจริญ คุมสุภา ประธานชมรมมะมวงพราว อ.พราว 
 
การจัดการกลุม 
 ชมรมมะมวงพราว อ.พราว กอตั้งมาเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแต ป 2542 และเริ่มสงออกในป 2543 ในระยะ
แรกมีสมาชิกรวมกอตั้งจํานวน 50-60 ราย ปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ิน 100 ราย ยังไมไดเปดรับสมาชิกใหม เนื่องจากยังมี
ขอจํากัดเรื่องการตลาด 
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องคประกอบของกลุม 
1. เงินกองกลางสําหรับบริหารงานของกลุม เพื่อเปนคาใชจาย เชน การจัดประชุม การเดินทาง การตอนรับคณะดู

งานจากที่ตางๆ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของสมาชิกภายในกลุม เปนตน 
2. ประธานและคณะกรรมการดําเนินงาน 

- ประธานและคณะกรรมการดําเนินงานตองเปนผูที่เสียสละทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย เนื่องจากในระยะ
แรกกลุมยังไมมีรายได คาใชจายการดําเนินงานตองมาจากคณะกรรมการ 

- ความสําเร็จของกล ุ มขึ้นอยูกับประสบการณของประธานทั้งดานการผลิต การตลาด และการประสานงาน 
ประธานตองมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ และตองนําพาสมาชิกสูความสําเร็จอยางนอย รอยละ 80 
ของสมาชิกทั้งหมด   

- ประธานจะมีหนาที่ในการติดตอประสานงานกับบริษัทผูสงออกโดยตรง และเชื่อมโยงกับนักวิชาการจาก
ภายนอก  

3.  สมาชิก 
- สมาชิกตองมีความไววางใจกัน และมีจิตสํานึกในการทํางานเปนกลุม เคารพตอกฏระเบียบของกลุม ให

ความรวมมือในการเขารวมการประชุม ถาไมวางควรแจงใหที่ประชุมทราบลวงหนา 
การดําเนินงาน 
1. การจัดการผลผลิตในกลุมสมาชิก  

คณะกรรมการจะใหโอกาสแกสมาชิกในชมรม พื้นที่ อ.พราว และ อ.เชียงดาว จากนั้นจึงเปนอําเภออื่นๆ ใน
เชียงใหมตอนลาง ไดแก อ.แมแตง อ.แมริม อ.สันทราย ตอไป การรับซ้ือตองเฉลี่ยปริมาณการรับซื้อใหทั่วถึง  และสม
ดุลกับพื้นที่ปลูกของสมาชิก โดยจะยืมตะกรามาจากศูนยสงออกฯ และกระจายใหกับสมาชิก สวนที่มีขนาดใหญจะได
จํานวนตะกรามากกวาสวนที่มีขนาดเล็ก 
2. การประกันราคา 

ชมรมตองรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต เชน ผลผลิตที่เสียหายเนื่องจากการเสียดสีขณะ
ขนสง อุบัติเหตุ และการถูกสงคืนจากบริษัทสงออก หรือปญหาการจายเงินของบริษัทผูสงออก สมาชิกตองไดรับเงิน
เต็มจํานวนที่สงผลผลิตใหกับชมรม  

จากประสบการณที่ผานมาบริษัทที่สงคืนผลผลิตมาก ไดแก  บริษัทที่บางเลน และบริษัทสยามอิมพอรต ซึ่ง
มีการสงคืนสูงถึง 200–300 กิโลกรัม จากผลผลิตทั้งหมด 1,500 กิโลกรัม 
 
การสงออก 
 การสงออกในปแรกไดรวมกับบริษัทพงษเจริญเทรดดิ้ง ไปยังประเทศมาเลเซีย แตมีปญหาเรื่องราคา เนื่อง
จากราคามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน และจะทราบราคาเมื่อสินคาถึงปลายทางแลว ทําใหบางครั้งราคาที่รับซื้อจาก
สมาชิกเทากับราคาที่ประเทศมาเลเซีย จึงขาดทุนคาขนสง 

ตอมาไดขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุน ซึ่งตองผานการอบไอน้ําทุกครั้ง เกษตรกรที่เก็บผลผลิตแลวเบื้องตน
ตองคัดขนาดเองแลวสงใหถึงโรงอบไอน้ําของกรมสงเสริมการเกษตร ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่เก็บ เพื่อใหทัน
สงของในเชาวันถัดไป ซึ่งบางบริษัท เชน บริษัท เตอซิง ที่มีการเขมงวดกับการคัดมาก อาจเกิดปญหาสงมะมวงเขาโร
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งอบไอน้ําไมทัน ไมสามารถสงออกได และหากผลผลิตมะมวงของภาคเหนือออกตรงกับผลผลิตมังคุดและทุเรียนของ
ภาคตะวันออก และภาคใต จะทําใหโรงอบไอน้ําที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการ 

การสงออกมะมวงไปประเทศญี่ปุนมีอยู 2 ทางไดแก ทางเรือ และทางเครื่องบิน  
การขนสงทางเรือ ใชระยะเวลารวมขึ้นของที่ตนทางและถายของที่ปลายทางประมาณ 11–13 วัน และมีตน

ทุนคาขนสงประมาณ 8 บาทตอกิโลกรัม 
การขนสงทางเครื่องบิน ตนทุนคาขนสงประมาณ 60 บาทตอกิโลกรัม 

ขั้นตอนการสงออก 
 ภายหลังจากเก็บผลผลิตที่สวนแลวเกษตรกรตองคัดเลือกผลผลิตเบื้องตนกอน โดยใหมีขนาดผลตั้งแต 280 
กรัมขึ้นไป สีผิวสวย ขั้วผลไมมีเพลี้ยไฟเขาทําลาย จากนั้นเมื่อนําสงมายังกลุมเพื่อสงออก ทางบริษัทจะทําการคัดอีก
ครั้ง โดยจางลูกจางที่ไมไดเปนสมาชิกและไมมีสวนมะมวง เพื่อไมใหเกิดความลําเอียง และจะคัดใหเสร็จทีละราย ไม
นําผลผลิตมารวมกัน เกษตรกรจะตองหักเงินจากการขายผลผลิตเขาสูชมรม เพื่อเปนคาแรงงานในการคัดมะมวง 
เฉล่ียวันละ 300 บาทตอคนตอวัน ใชแรงงานทั้งส้ินประมาณ 15 คน ตลอดระยะเวลา 2 เดือน  
ปริมาณการสงออก 
 ในป 2546 ชมรมมีปริมาณผลผลิตรวม 3,000,000 กิโลกรัม ผลผลิตที่สามารถสงออกไดมี 1,000,000 
กิโลกรัม แตสงออกไดเพียง 450,000 กิโลกรัม โดยสงออกไปยังประเทศในแถบยุโรปและประเทศญี่ปุนเปนหลัก ทั้งใน
รูปของมะมวงสดและมะมวงแชแข็ง ซึ่งปริมาณการสงออกไปประเทศญี่ปุนในปที่ผานมามีประมาณ 100,000 
กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือจะกระจายไปยังตลาดภายในประเทศ ซึ่งสมาชิกจะจัดการขายเอง ในราคากิโลกรัมละ 1-2 
บาท  
ขอจํากัดของมะมวงสําหรับการสงออก  

การขนสงมะมวงมีความสําคัญมาก เนื่องจากมะมวงไมสามารถเก็บคางคืนได เกษตรกรตองสงผลผลิตไป
ยังกรมสงเสริมการเกษตรเอง โดยใชรถขนาดเล็กมีขนาดบรรทุกไดไมเกิน 1,500 กก. ซึ่งจะมีความคลองตัวและรวด
เร็วมากกวา แตบรรทุกไดไมมาก 
ตลาดมะมวงในตางประเทศ  
 ประเทศญี่ปุน เปนตลาดหลักของมะมวงสงออกของไทย มะมวงที่เคยสงออกอีกพันธุหนึ่ง ไดแก หนังกลาง
วัน เพื่อใชประกอบอาหารจําพวกยําตางๆ หรือทํามะมวงน้ําปลาหวานของคนไทยในญี่ปุน ปจจุบันมีความตองการ
นอยลงมาก ซึ่งในป 2548 ตลาดมะมวงสงออกจะขยายไปยังประเทศจีน และเกาหลี ซึ่งอาจจะไมไดราคาสูง แต
สามารถสงออกไดในปริมาณมาก 
 การสงออกไปยังประเทศจีน มี 2 ชองทางไดแก 

- การตั้งตูคอนเทนเนอรที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม และขนสงเขาประเทศจีนโดยทางน้ําผาน อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

- การขนสงทางทะเล ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทเจาของถุงตราดอยหลวง ขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนการตก
ลงราคาซื้อขาย  เนื่องจากราคาที่เสนอมากิโลกรัมละ 22 บาท พรอมจัดสง ในขณะที่ราคาสงโรงงานใน
ประเทศกิโลกรัมละ 20 บาท โดยเกษตรกรไมตองเสียเวลาคัด 
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การจัดการมะมวงเพ่ือการสงออก 
1. การหอผล 

การหอผลตองเริ่มตั้งแตผลมีขนาดเทาไขไก แตถาหอชา เมื่อเขาฤดูฝนมะมวงที่สุกแลวสีผิวผลจะยังคงสี
เขียวไมเปล่ียนเปนสีทอง  

ถุงที่ใชหอผลเปนถุงกระดาษสีน้ําตาลขางในสีดํา ราคา ถุงละ 1.60–1.70 บาท ในป 2546 
2. การดูแลรักษา  

- การเตรียมตน 
- การตัดแตงกิ่ง 
- การดูแลเรื่องใบ  
ผูผลิตมะมวงน้ําดอกไมสงออกตองใหความสําคัญการดูแลรักษาใบ เนื่องจากเปนแหลงปรุงอาหารสง

อาหารไปเลี้ยงยังสวนตางๆ ของลําตน แนะนําใหพนสารฆาแมลงชวงที่มะมวงกําลังแตกใบออน ซึ่งหากไมพนปองกัน
ไวจะทําใหใบหอ ไมตรง เปนหยัก เนื่องจากมีแมลงมากัดกินหรือฉ่ีรด และทําใหเชื้อรา Anthracnose เขาทําลายได
งายภายหลังจากถูกแมลงกัดกิน  

เนนการฉีดพนฮอรโมนทางใบ งดปุยทางดินทั้งปุยอินทรียและเคมี เนื่องจากปุยคอกทุกชนิดทั้งจากไก หมู 
วัวควาย มีไนโตรเจนสูง ทําใหผลโต มีน้ํามาก แตผิวของมะมวงจะไมเปล่ียนสีเมื่อสุก เมื่อนํามาบมจะทําใหเนาเละ  
(จากประสบการณการใชขี้ไกพันธุเนื้อ ติดตอกันเปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งมีผลตกคางในดิน ตองใชระยะเวลา 4 ป ใน
การแกปญหาดังกลาว) 

- การใชสารเคม ีการจัดการสวนใหญใหความสําคัญกับสารเคมีเพื่อการผลิตสงออก โดยมีการใชสารเคมีใน
ระยะตางๆ ดังนี้ 

ระยะผลิใบออน ใชสารเคมีฆาแมลงชนิดใดก็ได พน 3 ครั้ง จะทําใหติดผลงายขึ้น 
 ระยะออกดอก   ใหระวังเรื่อง เพลี้ยแปงเปนหลัก  

ระยะเดือยไก  ใชสารคลอรไพริฟอสผสมกับน้ํามันปโตรเลียม (สีขาว) จะเปนตัวชวยจับที่ตัว
เพลี้ยแปง ทําใหสารเคมีซึมเขาในตัวแมลง  

  ระยะกอนดอกบาน  
ระยะดอกบาน  ในชวงที่ดอกบานควรใชสารเคมีที่มีฤทธิ์เย็น เพื่อปองกันไมใหรังไขฝอ เชน สาร

ไซเปอรเมททิล ซึ่งใชไดผลดีและมีราคาถูก เมื่อผสมกับน้ํา 200 ลิตร จะมีตน
ทุนประมาณ 18 บาท พนทุก 7 วัน ติดตอกันเปนระยะเวลา 1 เดือน 
ขอเสีย เปนสารเคมีที่ใชฆาเฉพาะแมลงที่ไมมีเลือด จึงไมสามารถฆาเพลี้ยแปง
ได 

นอกจากนี้ยังแนะนําใหใชสารไซเปอรเมททิล รวมกับ สารจับใบ และ
สารฆาเชื้อรา ซึ่งมีชื่อทางการคาวา “อมิสตา” (ราคาลิตรละ 1,650 บาท) ซึ่ง
สามารถปองกันโรคราไดหมดแมกระทั่งราแปง1 และโรคแอนแทรคโนส 

                                          
1 โรคราแปง เกษตรกรถือวามีความรุนแรงมาก ในพื้นที่ 30 ไร ใชระยะเวลาในการระบาดเพียง 7 วัน สารเคมีจําพวกคารเปน และเบนเลท
ไม สามารถกําจัดได 
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การใชสารไซเปอรเมททิลรวมกับ อมิสตา ทําใหฤทธิ์ของสารเคมีอยู
ไดนานถึง 15 วัน ในขณะที่การใชสารไซเปอรเมททิลเพียงอยางเดียวใหผลได 
7–10 วัน ในกรณีที่อากาศเย็น และลดลงเหลือเพียง 5 วัน หากอากาศรอน 

ระยะติดผล - พนโพรคลอราด มีฤทธิ์เปนยารอน ไมควรพนระยะออกดอก ปจจุบันมีชนิด
น้ําสามารถใชรวมกับโปลิคนาโซนใชชุบผลแลวหอ ปองกันการเขาทําลายของ
ศัตรูพืชได ซึ่งวิธีนี้ใชแรงงานมาก ไมสามารถจัดการไดในสวนที่มีขนาดใหญ 
ในการทดลองในสวนที่มีพื้นที่ขนาด 2 ไร ไดรายไดประมาณ 80,000 บาท 

 - เมื่อเริ่มติดผลขนาดเทาปลายนิ้วกอย ตองเปลี่ยนชนิดของสารเคมีเปน
ประเภทดูดซึม เชน คารปาแพคติน (ราคา กก.ละ 1,400 บาท) เกษตรกรให
ความเห็นวาในการผลิตมะมวงสงออกไมสามารถรอใหถึงจุดเสียหายทาง
เศรษฐกิจได เนื่องจากจะทําใหผิวเสียและไมสามารถสงออกได การใชสารเคมี
สวนใหญจึงเปนการใชเพื่อปองกันมากกวาการกําจัด 

ขอควรระวัง  
• ในชวงเดือนกุมภาพันธจะมีแมลงศัตรูพืชที่มีลักษณะคลายดวงงวงแตตัวเล็กมากเขาทําลาย โดยเฉพาะระยะ
ดอกบานที่เห็นปลายเกสรเพศเมียและเกสรเพศผูชัดเจน และตองเฝาระวังจนกระทั่งดอกพัฒนาเปนผลขนาด
ประมาณหัวไมขีด และผลเริ่มเปล่ียนจากสีขาวเปนสีเขียวจึงจะพนระยะเขาทําลาย 

• การเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชจะทําใหรังไขฝอและบวมใหญ เปล่ียนจากสีขาวเปนสีดํา และหลุดรวงในที่สุด 
แมลงจะเขาทําลายไมเกิน 7 วัน จากนั้นจะกลับไปวางไขในดินเขาสูวัฎจักรตอไป 

• แมลงจะระบาดในชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลี้ยไฟในชวงที่อากาศรอน 
• มะมวงเปนพืชที่ออกดอกงายแตการติดผลและการดูแลยาก  
• ถาอุณหภูมิกลางคืนต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส จะทําใหผลที่ติดในระยะนั้นเปนผลลม  
• ตองระมัดระวังในเรื่องสารตกคาง เชน สารคลอรไพริฟอสมีฤทธิ์ตกคางนาน 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่พน 
• ถาฝนตกติดตอกันเปนเวลานานเกิน 1 วัน ในเดือนเมษายน  จะทําใหดอกมะมวงเนา  จึงไมควรกระตุนให
มะมวงออกดอกในเดือนนี้ (กรณีทําใหผลผลิตออกนอกฤดู) 

 
สรุปภาคเชา : โดย อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสิริ 

ความรูเรื่องมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ความรูจากนักวิจัย ความรูจาก
กลุมเกษตรกร และความรูรวมกันระหวางเกษตรกรและนักวิจัย 
1. เกษตรกร 

- สมรรถนะ หรือ คุณภาพของสมาชิก 
ในกลุมสมาชิก เกษตรกรจะทําอยางไรเพื่อยกระดับของเกษตรกร 

  การพัฒนาแกนนําเกษตรกร 
- การทํางานศึกษาวิจัยรวมกับเกษตรกร 
- การคัดสมาชิกเปนระบบที่ไมสามารถควบคุมได 



 

 

7

2. ผูสงออก 
- มีผูสงออกมากราย 

 ความเขาใจในระบบการผลิตมะมวง 
 การตรวจสอบกระบวนการผลิตมะมวงจากผูสงออก 

- คาใชจายที่เกิดขึ้น เกษตรกรมีความเขาใจมากนอยระดับไหน เพื่อสรางใหเกิดความไวใจซึ่งกันและกัน 
 
ประเด็นที่เกิดขึ้น 

• ความยั่งยืนของการสงออกมะมวงน้ําดอกไมของ อ.พราว 
การสงมะมวงไปตางประเทศตองควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอยางเครงครัด  เพื่อสรางความ

ม่ันใจใหกับผูนําเขา  จึงจะทําใหเกิดความยั่งยืนของตลาด 
• กระบวนการสงออกมะมวงน้ําดอกไมคุณภาพทั้งระบบ 

ขอจํากัดของทั้งระบบ ไดแก สมาชิก การคัดผลผลิต คุณภาพผูสงออก และขอมูลการบริโภคของผู
บริโภคตางประเทศ 

• การพัฒนาเทคนิค เชน การลดตนทุนการคัดมะมวงที่สูงถึง 2 บาทตอกก. ประกอบกับคนที่มาคัดตองมี
คุณภาพและมีจริยธรรม 

 
คําถาม 

• มองอนาคตของมะมวงน้ําดอกไมคุณภาพอยางไร ? 
• อุปสรรคที่สําคัญในการผลิตมะมวงน้ําดอกไมในพื้นที่ ? 
• เทคโนโลยีที่เดนในการจัดการสวนมีอะไรบาง ? 
• เกณฑและตัวชี้วัดมะมวงน้ําดอกไมคุณภาพเพื่อการสงออกมีอะไรบาง ? 

 
• เกณฑและตัวช้ีวัดมะมวงน้ําดอกไมคุณภาพเพ่ือการสงออกมีอะไรบาง ? 

 
ตัวช้ีวัด 
1. ความสวย 

ปจจุบันมะมวงน้ําดอกไมของไทยในตลาดโลกตองแขงขันกับประเทศฟลิปปนส คุณภาพขึ้นอยูกับตลาดผู
บริโภค ไดแก ยุโรปและญี่ปุนเปนหลัก ในสวนของประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับความสวยงามมากกวา ตองไมมี
รอยขีดขวนและไมผิดรูปพรรณสัณฐาน 

การสงออกไปยังประเทศออสเตรเลียไมเขมงวดเหมือนในประเทศทางยุโรปและประเทศญี่ปุน แตมีประชา
กรนอย ซึ่งผูบริโภคสวนใหญไดแก ชาวไทยที่อาศัยอยูในประเทศออสเตรเลีย ทําใหปริมาณสงออกยังมีนอย 
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2. น้ําหนัก 
น้ําหนักจะมีผลตอราคามะมวง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวอยางราคามะมวงน้ําดอกไมสีทอง ป 2546  

น้ําหนัก (กรัม) ราคา (บาท) 
280 – 290 35 

300 45 
 

3. มาตรฐานสารตกคาง 
เทากับสากล คือ ไมมีสารตกคาง 

 
การจัดการกลุม 
การจัดตั้งชมรมมะมวงเชียงใหม มีเปาหมายในการจัดเก็บเงินกองกลางประมาณเทาไร ? 

ตัวอยาง อ.พราว ในการจัดตั้งครั้งแรก ที่รวมกับ อ.สันทราย เก็บเงินสมาชิก 500 บาทตอราย เปนเงินหุน
ของสมาชิกที่ไมมีการใชจาย และตองจายคืนเมื่อสมาชิกพนสภาพ 
ปญหาของกลุมที่ไมประสบความสําเร็จ : 

- การขาดความรูและขอมูลดานการตลาด 
 
การพัฒนากลุมมะมวงน้ําดอกไม 

- การคัดเลือก และพัฒนาสมาชิก โดยตัวแทนพื้นที่เปนผูคัดเลือกสมาชิก 
จัดการอบรม และตรวจสอบความพรอมกอนการสมัครเขาเปนสมาชิก สวนที่ยังไมมีความพรอมตองมีการ

ปรับปรุงเพื่อใหมีเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
- พัฒนาการผลิตใหสามารถจําหนายไดทั้งตลาดตางประเทศและตลาดภายในประเทศ 

 
กลุมผูผลิตมะมวง อ.ไชยปราการ มีปญหาเรื่อง ระยะทาง 
 
การพัฒนาเพื่อการสงออก 

1. คุณภาพ  
การพัฒนาวิทยาการใหมๆ การแขงขันทางดานคุณภาพ เชน ผลผลิตมะมวงปลอดสารเคมี ทั้งนี้รสชาติของ

ผลไมที่เปนที่ตองการในแตละประเทศยังมีความแตกตางกัน  เชน  ญี่ปุนชอบรสหวานอมเปรี้ยว  การเก็บเกี่ยวควร
เก็บกอนแก  ประมาณรอยละ 85 ไมมีปญหาเรื่องแอนแทรคโนส  แตน้ําหนักจะนอยลง  เชนเดียวกับประเทศในแถบยุ
โรป  ซึ่งไมชอบรสหวานจัด 

2. ปริมาณ ในปจจุบันไมสามารถกําหนดตลาดลวงหนาเพื่อการสงออกได 
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ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท 

1 จิรวัฒน วงศไชย 303 ม.2 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 053-261431 
2 อาทิตย บุญสินสุข 285 ม.7 ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 09-2629082 
3 ประเวศน บุญสินสุข 303 ม.2  ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 053-261431 
4 ณรงค โสภิญญา 62/2 ม.3 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม 053 -221421 
5 วิโรจน ปญโญ 32/1 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 01- 3879592 
6 บัวบาน รอบคํา 36/1 ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม 01-9509108 
7 เมือง แกวชุม 73 ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม  
8 สนั่น ศรีพราย 86/1 ม.5 ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 053-479109 
9 ศรีจืน แกวบุญเรือง 27/1 ม.3 ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 09-8500534 

10 อนันต ใจตัน 11 ม.3 ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 06-1950654 
11 กมลปราณ บุญเพ็ง 212 ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม 07-1731612 
12 สามารถ เกตุมา 37 ม.16 ต.บานพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม 07-1801003 
13 ธวัชชัย จันทรดี 104 ม.16 ต.อินทขิล อ.เมือง จ.เชียงใหม 06-1812434 
14 สมจิต นาดี 210/1 ม.6 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม 053-860198 
15 วิเชียร ไชยเลิศ 5 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม 053-372467 
16 อาทิตย เกษมศรี 64/5 ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม 01-9600956 
17 สมวญ หาญใจ 74 ม.2 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม 053-322936 
18 สุพรรณ สวพันธพงศ 354 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 01-0325798 
19 องอาจ จันอาสา 288 ม.1 ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม 01-0221630 
20 สุนทรา รังสยาธร 22 ถ.เทวีอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 09-9993308 
21 เคียงใจ ยงพานิช 202 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 053-457056 
22 เจริญ คุมสุภา 78 ม.4 ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชียงใหม 09-8504260 
23 สมบูรณ อุปคํา 86 ม.8 ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน 053-521448 
24 ณรงค เจษฎาพันธ 296 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
01-9619628 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท 
25 อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
053-944621 

26 รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

27 รุงทิพย อุทุมพันธ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

28 จงรักษ มูลเฟย ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

29 วรรณภรณ เกษมศรี ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

30 วรรณวิไล จุลพันธ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

31 ชอผกา มวงสุข ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

32 ฐานิศ เสริมศรี ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

053-944621 

 


