
1 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพเพ่ือการส่งออกในพื้นที่ภาค

ตะวันออก 

กิจกรรมที ่2   ทดสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในภาคตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ส้ารวจระบบการจัดการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออกของ
เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวจารุณี ติสวัสดิ์  ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

ผู้ร่วมงาน          นายชูชาติ  วัฒนวรรณ1/  นางอรุณี  วัฒนวรรณ2/  
นางสาวหฤทัย แก่นลา3/  นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร3/   

 นายนพดล แดงพวง3/ นางสาวอรุณี แท่งทอง3/    
   นางสาวเบญจรัตน์  เลิศการค้าสุข4/ 

5. บทคัดย่อ 

การส้ารวจระบบการจัดการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 
2559 ถึงปี 2560 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระบบการผลิตมะม่วงของเกษตรกรที่ท้าการผลิตเพ่ือการส่งออก ปัญหา 
อุปสรรคในการผลิต และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด้าเนินงานในการ
แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พัฒนาการผลิตของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ
สังเกตการปฏิบัติงานในแปลงของเกษตรกรควบคู่ไปด้วย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรที่ผลิตมะม่วงในระบบ 
GAP ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 92 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ ในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ใช้
ประสบการณ์ในการปลูกมะม่วงมายาวนานกว่า 10 ปี มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก 
และยึดเป็นอาชีพหลักของครอบครัว พ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอน ปลูกใน
สภาพไร่ ไม่มีแหล่งน้้า 

เกษตรกรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง ผ่านระบบการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส้าหรับพืช (GAP) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมานานกว่า 10 ปี การเก็บเกี่ยวเพ่ือส่งออก

มักจะเก็บเกี่ยวมะม่วงที่ไม่แก่จัดนัก ไม่มีต่อมน้้ามันชัดเจน และจมน้้าเพียงเล็กน้อย มีการคัดแยกขนาดและคุณภาพ

เบื้องต้นในแปลงเกษตรกร แล้วน้าไปส่งที่จุดรวบรวมของกลุ่ม เพ่ือให้บริษัทส่งออกมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง  ตลาด

ส่งออกหลักของมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ญี่ปุ่น รองลงมา คือ เวียดนาม และ ยุโรป 
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________________________________________________________________________ 
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนสุโขทัย 
2/ กองวิจยัพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 
3/ ส้านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 
4/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 
โดยทางกลุ่มจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่มารับซื้อเพ่ือส่งออก ในบางปีมีการท้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง

กลุ่มเกษตรกรกับบริษัทส่งออก ท้าให้เกษตรกรมีแรงผลักดันในการผลิตมะม่วง เนื่องจากทราบราคารับซื้อล่วงหน้า 

และตลาดรองรับที่ชัดเจน 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ ปัญหา
การจัดการแปลง ปัญหาที่มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมของการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และปัญหาด้านโรค แมลง
ศัตรูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต ท้าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออก 

6. ค าน า 

มะม่วงจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลัก 1 ใน 6 ชนิดของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย
มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการให้มีการผลิตอย่างเป็นระบบ ส้าหรับการส่งออกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี 2555 มีปริมาณส่งออกผลสด 44,450 ตัน มูลค่า 935 ล้านบาท โดยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 18.5 ประเทศที่ส่งออกส้าหรับมะม่วงสดได้แก่ เวียดนาม , ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,มาเลเซีย, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสหภาพยุโรป (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ทั้งนี้มะม่วงพันธุ์ที่ส่งไปจ้าหน่ายประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่ พันธุ์น้้าดอกไม้ ทั้งน้้าดอกไม้สีทองและน้้าดอกไม้เบอร์สี่  หนังกลางวัน แรด พิมเสนแดง มหาชนก 
เขียวเสวย และโชคอนันต์ เกาหลีใต้อนุญาติน้าเข้ามะม่วงจากประเทศไทย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ หนังกลางวัน 
น้้าดอกไม้ และแรด (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร) อย่างไรก็ตามปริมาณการ
ส่งออกไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนักทั้งที่มีการเปิดตลาดใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องมาจากเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาการ
ผลิตด้านต่าง ๆ เช่น สภาพดินฟ้า อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงที่ระบาดท้าความเสียหาย
ต่อมะม่วงอย่างมาก มะม่วงมีแมลงศัตรูหลายชนิดเข้าท้าลาย ท้าความเสียหายส่งผลให้ผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิต
ต่้าลง ท้าให้ชาวสวนมะม่วงต้องใช้สารฆ่าแมลงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในแปลงมะม่วงที่ผลิตเพ่ือการส่งออก 
(สราญจิตและคณะ, 2540) ในการจัดการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งจ้าหน่ายต่างประเทศ เกษตรกรต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเหมาะสมทั้งในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การให้น้้า การบังคับให้ออกดอก การกระตุ้นตาใบ
และตาดอก การป้องกันก้าจัดโรคและแมลง การแต่งผลและห่อผล และการเก็บเกี่ยว (ชูชาติ และคณะ, 2550) การ
ส่งออกมะม่วงผลสดของไทยไปต่างประเทศ จ้าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศในเรื่องสีผิว สุขอนามัย และสุขอนามัยพืช เพ่ือลดปัญหาการกีดกันทางการค้าให้น้อยที่สุด 

นอกจากนี้ตลาดปลายทางยังต้องการผลผลิตปริมาณสม่้าเสมอต่อเนื่องทั้งปี แม้ว่าประเทศไทยสามารถผลิต
มะม่วงนอกฤดูได้ แต่การผลิตยังไม่สามารถท้าได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกมะม่วงในภาคตะวันออกต้อง
อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก  โดยเกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  
ซึ่งต้นมะม่วงจะได้รับน้้าเพ่ือแตกใบอ่อน การผลิตมะม่วงในลักษณะนี้ ท้าให้สามารถท้าการผลิตมะม่วงได้เพียง 8 
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เดือนในรอบปี คือมีผลผลิตออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน และผู้ส่งออกสามารถหาผลผลิตส่งออกได้เพียง 6 
เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนเท่านั้น  แต่หากต้องการผลิตมะม่วงก่อนฤดูการผลิตดังกล่าว คือ ท้าให้
เก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของต้นก่อนฤดูฝน แต่การด้าเนินการ
ดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีการให้น้้าแก่ต้นมะม่วงอย่างเพียงพอต่อการแตกใบอ่อนและบ้ารุงต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ส้าหรับการชักน้าการออกดอก ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องด้าเนินการอย่างประณีต และตั้งใจ เพ่ือให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่มี
คุณภาพส้าหรับส่งออกต่างประเทศ 

 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ ์แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เรื่อง การจัดการการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้คุณภาพเพ่ือการ
ส่งออก 
- วิธีการ  

ท้าการศึกษาในแปลงมะม่วงของเกษตรกรที่มีการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออก ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกโดยใช้แบบสอบถาม พ้ืนที่ 6,344 ไร่ 

1) จัดท้า Listing Frame (รายชื่อเกษตรกรที่ผลิตมะม่วงในระบบ GAP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา) 
2) สุ่มตัวอย่างเกษตรกรโดยวิธี Purposive Sampling ค้านวณขนาดตัวอย่างโดยวิธี YAMANE (1976)  
ดังนี้   n = N/(1+ND2) 

   โดย n =  จ้านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
    N =  จ้านวนประชากรทั้งหมด 

    D =  ค่าสัดส่วนที่ยินยอม ให้ข้อมูลจากตัวอย่างสามารถคลาดเคลื่อน  
  จากข้อมูลของประชากรทั้งหมด (ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ = 95.0) 
จากจ้านวนเกษตรกรที่ผลิตมะม่วงในระบบ GAP จ้านวน 200 ฟาร์ม 120 ราย ได้ขนาดตัวอย่าง 92  
 3) จัดท้าแบบสัมภาษณ์ และทดสอบแบบสัมภาษณ์กับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 
 4) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6) วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตมะม่วงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานส้าหรับการส่งออก 
เพ่ือน้าไปใช้วางแผนการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดศัตรูมะม่วงเพ่ือการส่งออกใน จ.ฉะเชิงเทรา 
ต่อไป 
 7) บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

8) จัดการสัมมนา หัวข้อเรื่อง การผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออก ปัญหา และอุปสรรคในด้านการ
ผลิต โดยร่วมด้าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
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กรมพัฒนาที่ดิน บริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้าน
คุณภาพมะม่วงที่มีผลกระทบต่อการส่งออก และน้าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

- เวลาและสถานที่  ปีท่ีเริ่มต้น ตุลาคม  2558 ปีท่ีสิ้นสุด กันยายน 2560  
 เกษตรกรในระบบ GAP จังหวัดฉะเชิงเทรา  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด้าเนินการสัมภาษณ์ และสังเกตการปฏิบัติงานในแปลงของเกษตรกรที่ถูกสุ่มตัวอย่างแล้ว จ้านวน 92 
ราย เป็นเกษตรผู้ปลูกมะม่วงใน อ้าเภอพนมสารคาม 30 ราย อ้าเภอบางคล้า 17 ราย อ้าเภอสนามชัยเขต 19 
ราย อ้าเภอแปลงยาว 11 ราย  อ้าเภอคลองเข่ือน 7 ราย อ้าเภอราชสาส์น 6 ราย และอ้าเภอท่าตะเกียบ 2 ราย  

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออกและเป็นผู้ปฏิบัติดูแลแปลงปลูก ส่วนมากเป็นเพศชาย 
(78.3) และเป็นหัวหน้าครอบครัว (89.1) มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี (52.2) และมากกว่า 61 ปี (28.3) ส่วน
ใหญ่แล้วเกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมะม่วงมายาวนานมากกว่า 16 ปี (72.8) และ ถือเป็นอาชีพหลักของ
ครอบครัว (96.7) บางครอบครัวมีการท้านา (6.5) ค้าขาย (4.3) รับจ้างทั่วไป (4.3) ร่วมด้วย เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี มีเพียงร้อยละ 18.5  

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (70.7) รองลงมาคือมัธยมศึกษา (15.2) 
ส่วนเกษตรกรที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษามีเพียงร้อยละ 9.8 สถานการณ์การผลิตมะม่วงของจังหวัด
ฉะเชิงเทราในมุมมองของเกษตรกรเจ้าของสวน ส่วนมากเห็นว่าตนเองสามารถผลิตมะม่วงได้ในระดับปานกลาง 
(45.7) และพอใช้ (39.1)  มีส่วนน้อยที่ประสบภาวะขาดทุน (1.1) และมีเกษตรกรถึงร้อยละ 13.1 ที่เห็นว่าตนเอง
สามารถผลิตมะม่วงได้ในระดับด-ีดีมาก 

เกษตรกร GAP ส่วนมากเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (89.1) โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
มะม่วงเพ่ือการส่งออก 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ้านวน
สมาชิก 53 ราย และกลุ่มสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ้านวนสมาชิก 173 ราย ในจ้านวน
เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร้อยละ 14.1 และเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ฯ ร้อย
ละ 73.9 ทั้งนี้เกษตรกรที่ผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกต้องผ่านการรับรอง GAP ทุกราย โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการ
รับรอง GAP แล้ว 1-5 ปี (15.3) เกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการรับรอง GAP มาแล้ว 6-10 ปี (68.4) และมากกว่า 
10 ปี (8.7) มีบางส่วนน้อยที่อยู่ระหว่างขอการรับรอง (7.6) ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่เกษตรกรมีการผลิต
มะม่วงเพ่ือการส่งออกที่ท้ากันมายาวนานกว่า 8 ปี (62) เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งปลูกมะม่วงมา
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ยาวนานท้าให้เป็นที่รู้จักของพ่อค้าและผู้ส่งออก ดังนั้นเกษตรกรจึงมีทางเลือกในการจ้าหน่ายผลผลิตโดยส่วน
ใหญ่จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายตลาดภายในประเทศ (58.7)  ในขณะเดียวกันผลิตที่สามารถ
ส่งออกได้เกษตรกรจะน้าผลผลิตมาส่งที่กลุ่มเพ่ือรวบรวมส่งให้บริษัทส่งออก (53.3) มีส่วนน้อยที่บริษัทส่งออกมา
รับซื้อโดยตรงจากสวน (12.0) และที่เกษตรกรน้าไปจ้าหน่ายเอง (29.3) เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรร้อยละ 82.6 มีพ้ืนที่ปลูกไม่เกิน 50 ไร่ มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 8.7 ที่มีพ้ืนที่ปลูก
มะม่วงมากกว่า 50-100 ไร่ และร้อยละ 8.7 มีพ้ืนที่ปลูก มากกว่า 100 ไร่ โดยเหตุผลหลักในการปลูกมะม่วงเพ่ือ
การส่งออก คือ ได้ราคาสูง (85.9) รองลงมา คือ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (56.5) และเพ่ือนบ้านชักชวนให้
ปลูก (18.5)  

ช่วงเวลาการผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 2 ช่วง คือ มะม่วงนอกฤดู มีการเก็บเกี่ยวมะม่วง
ในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ และมะม่วงในฤดู คือ มะม่วงที่มีการเก็บเกี่ยวมะม่วงในช่วงเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม โดยเกษตรกรร้อยละ 80.3 มุ่งเน้นการผลิตมะม่วงนอกฤดู เพ่ือส่งออกต่างประเทศเนื่องจากราคาผลิต
สูงคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตนอกฤดูของเกษตรกรมีมาตรฐานส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 15.84 
ส่วนผลผลิตในฤดูสามารถส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 14.21   โดยปัญหาที่พบในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก 
นอกจากผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน (59.8) ซึ่งเป็นปัญหาหลักแล้ว เกษตรกรยังมีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง (28.3) 
รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วม (25.0) ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงไม่มีแหล่งน้้า (13.0) ท้าให้มะม่วงมีผลผลิตน้อย 
หรือไม่ติดผล ส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน และไม่มีผลผลิตส่งออก 

ตลาดส่งออกหลักของมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ญี่ปุ่น (83.7) รองลงมา คือ เวียดนาม (7.6) ยุโรป 
(5.4) และอ่ืน ๆ เช่น ไต้หวัน เกาหลี อินโดนีเซีย 

ลักษณะพื้นที่ปลูกมะม่วง  

พ้ืนที่ปลูกมะม่วงส่วนมากเป็นที่ดอน (62) ไม่มีแหล่งน้้า (25) และพ้ืนที่ลุ่ม (31.5) อยู่ใกล้แหล่งน้้า
ธรรมชาติ (27.2) มีบางแปลงที่อยู่ใกล้แหล่งน้้าจากชลประทาน (6.5) แต่โดยทั่วไปแล้วพ้ืนที่ปลูกมะม่วงจะเป็น
สภาพไร่ ไม่มีแหล่งน้้า (60.9) และสภาพสวนยกร่อง มีทั้งการขังน้้า และไม่ขังน้้าในร่อง คิดเป็นร้อยละ 35.9 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย (45.7) ดินเหนียว (33.7) และดินร่วนปนลูกรัง (12.0) มีการเก็บดินเพื่อ
วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ เพียง 28 แปลงคิดเป็นร้อยละ 30.4 

การควบคุมการผลิตมะม่วง 

ระยะปลูกมะม่วงที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ ระยะ(ต้นxแถว) 6x8 เมตร (28.3) ระยะ 6x6 เมตร (25.0) 
ระยะ 4x6 เมตร (18.5) และระยะอ่ืน ๆ หลากหลายตามสภาพพ้ืนที่ และความพึงพอใจของเกษตรกร อาทิ 
ระยะ 5x5 เมตร ระยะ 6x7 เมตร ระยะ 5x6 เมตร เป็นต้น พันธุ์มะม่วงที่เกษตรนิยมปลูก และปลูกหลากหลาย
พันธุ์ในแปลงเดียวกัน คือพันธุ์ น้้าดอกไม้สีทอง (93.5) น้้าดอกไม้เบอร์ 4 (57.6) ฟ้าลั่น (46.7) เขียวเสวย (41.3) 
ทวายเดือนเก้า (39.1) และพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น โชคอนันต์     มหาชนก ไขตึก แรด เป็นต้น การก้าจัดวัชพืชของ
เกษตรกรที่มีแปลงขนาดใหญ่ ร้อยละ 77.2 มีการใช้สารก้าจัดวัชพืช รองลงมาคือการใช้เครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถ
แทรคเตอร์ (56.5) เพ่ือเป็นการรักษาความชื้นผิวดิน  
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การใส่ปุ๋ย  

โดยทั่วไปเกษตรกรมักมีการใส่ปุ๋ยหลังการตัดแต่งก่ิง จ้านวน 1-3 ครั้ง แต่เกษตรกรส่วนมากใส่ 2 ครั้ง/ปี 
(43.5) และ 1 ครั้ง/ปี (41.3) โดยจะแบ่งใส่ 2 ช่วงได้แก่ ช่วงบ้ารุงต้นหลังเก็บเกี่ยวก่อนดึงช่อดอก 1 ครั้ง(81.5) 
ปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใส่เป็นปุ๋ยเกรด 15-15-15 (78.3) อัตราใส่ 0.5-3 กิโลกรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับจ้านวนครั้งที่ใส่ อายุ
ต้น ขนาดของทรงพุ่ม นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยเกรดอ่ืนที่เกษตรกรใช้เพ่ือบ้ารุงต้นหลังการตัดแต่งกิ่ง เช่น 16-16-16, 
15-5-20, 21-7-14, 25-7-7, 30-9-9 เป็นต้น ช่วงสะสมตาดอกมีเกษตรกรบางราย ใช้ปุ๋ยเกรด 8-24-24 (32.6) 
อัตรา 0.5-2 กิโลกรัม/ต้น และหลังจากที่มะม่วงติดผลเกษตรกรก็จะให้ปุ๋ยอีก 1 ครั้ง (41.3) โดยปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้แก่ 
เกรด 15-15-15 (15.2), 13-13-21 (7.6) และเกรดอื่น เช่น 16-16-16, 15-5-20 เป็นต้น 

 การจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง 

โรคที่ส้าคัญและเป็นปัญหาในการผลิตมะม่วง คือ โรคแอนแทรคโนส (89.1) รองลงมา   คือ ราด้า 
(22.3) ราแป้ง (16.3) เกษตรกรเน้นการป้องกันก่อนพบการระบาด (79.3) โดยการตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง (12) แล้วใช้
สารเคมีฉีดพ่นป้องกันการเกิดโรค (96.7) ชนิดสารเคมีป้องกันโรคพืชที่เกษตรกรใช้ ได้แก่  โพรพิเนบ (54.3) โพร
คลอราซ (76.1) คาร์เบนดาซิม (10.9) ในช่วงเตรียมต้นก่อนออกดอก  และอะซอกซี่สโตรบิน (12.0) บ้างส่วน
น้อยเนื่องจากสารเคมีราคาค่อนข้างสูง การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคพืชเกษตรกรนิยมใช้เครื่องพ่นสารชนิดใช้
แรงดันน้้า (75) แต่ก็มีเกษตรกรจ้านวนไม่น้อยที่ใช้เครื่องพ่นสารชนิดใช้แรงลม (แอร์บลาส) (22.8)  

ส่วนแมลงศัตรูที่ส้าคัญที่พบการระบาดและส่งผลต่อปริมาณ และคุณภาพผลผลิตมะม่วง คือ เพลี้ยไฟ 
(91.3) รองลงมา คือ เพลี้ยแป้ง (62) ด้วงงวงกรีดใบมะม่วง (30.4) เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (25) และหนอนกัดกินช่อ
ดอกและผลอ่อน (14.1) เกษตรกรเน้นการป้องกันก่อนพบการระบาดตามระยะพัฒนาของมะม่วง (72.8) โดยการ
ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง (22.8) แล้วใช้สารเคมีฉีดพ่น (96.7) ชนิดสารเคมีที่เกษตรใช้ในการก้าจัดแมลงศัตรูมะม่วง มี
ดังนี้ 

1) อิมิดาโคลพริด 70%WG (77.2) ในการป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟ (71.7) เพลี้ยจักจั่น (10.9) ด้วงกรีดใบ
มะม่วง (7.6) เพลี้ยแป้ง (4.3) และหนอนด้วงเจาะล้าต้น (1.1) 

2) เมโทมิล (56.5) ในการป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟ (31.5) ด้วงกรีดใบมะม่วง (13.0) เพลี้ยแป้ง (13.0) 
เพลี้ยจักจั่น (9.8) หนอนเจาะผล (9.8) 

3) บูโพเฟซีน 25 %WP (44.6) ในการป้องกันก้าจัด เพลี้ยแป้ง  
4) อะบาเมคติน 1.8 % EC (18.5) ในการป้องกันก้าจัด เพลี้ยไฟ (10.9) เพลี้ยจักจั่น (7.6) และหนอน

เจาะผล (6.5) 
5) คาร์บาริล 85%WP (10.9) ในการป้องกันก้าจัด ด้วงกรีดใบมะม่วง  
6) สไปเนโธแรม 12% SC (10.9) ในการป้องกันก้าจัด เพลี้ยไฟ  
7) ไทอะมีโธแซม 25%WG (3.3) ในการป้องกันก้าจัด เพลี้ยแป้ง (3.3) 

เครื่องมือในการฉีดพ่นสารเคมีเป็นเครื่องยนต์พ่นสารชนิดแรงดันน้้า (77.2) และบางแปลงในสภาพไร่มี
การฉีดพ่นสารเคมีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารชนิดแรงลม (แอร์บลาส) (23.9) เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อสารเคมีจาก
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ร้านค้าของสหกรณ์ฯ (72.8) และร้านเคมีเกษตรทั่วไป (59.5) การใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดโรค-แมลงศัตรู
นั้น เกษตรกรใช้ประสบการณ์ตนเองในการตัดสินใจใช้สารเคมี (54.3) โดยส่วนใหญ่ได้รับค้าแนะน้าการใช้จากผู้
ควบคุมการขายวัตถุอันตราย (45.7) หน่วยงานราชการ (37.0) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายของบริษัทจ้าหน่าย
สารเคมี (29.3) และจากเพ่ือนบ้าน (25.0) โดยปกติเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกส่วนมากร้อยละ 89.1 
จะทราบถึงชนิดสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้จากประธานกลุ่ม (66.3) บริษัทส่งออกและสถานที่รับซื้อ (18.5) 
และไม่ใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ (86.7) แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่มีการใช้บ้างในช่วงที่มะม่วงไม่มีผลผลิต 
(13.3)  

จากข้อมูลการใช้สารเคมีของเกษตรทั้งชนิดสารเคมีและอัตราการใช้ พบว่า เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันโรค
พืช โพรพิเนบ ในอัตราต่้ากว่าค้าแนะน้าในฉลากของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ส้าหรับป้องกันโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (30 
กรัม/ 20 ลิตร) ถึงร้อยละ 45.7 มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ใช้ตามค้าแนะน้าในฉลาก การใช้สารโพรคลอราซ ของ
เกษตรกรส่วนมากใช้ในอัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน้า (63.1) มีเพียงร้อยละ 9.8 ที่ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า ส่วน
สารคาร์เบนดาซิม และสารอะซอกซี่สโตรบินเกษตรกรใช้ตามค้าแนะน้า และบางรายมีการใช้สูงกว่าค้าแนะน้าบ้าง
เล็กน้อย 

การใช้สารป้องกันก้าจัดแมลงที่เกษตรกรใช้มากในการผลิตมะม่วง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 70%WG (77.2) 
รองลงมา คือ เมโทมิล (56.5) ซึ่งยกเลิกการขึ้นทะเบียนแล้ว และบูโพเฟซีน 25 %WP (44.6) มีการใช้สารเคมีชนิด
อ่ืนสลับบ้างตามชนิดของแมลงศัตรูพืช ในด้านอัตราการใช้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 76.1 ใช้อิมิดาโคลพริด 70%WG 
ในอัตราสูงกว่าค้าแนะน้าในฉลากของผลิตภัณฑ์ที่แนะน้าให้ใช้ส้าหรับป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้ (2 กรัม/ 
20 ลิตร) และไม่มีค้าแนะน้าการใช้ส้าหรับเพลี้ยไฟพริกท่ีเข้าท้าลายมะม่วง อัตราการใช้สารอิมิดาโคลพริด 70%WG 
ของเกษตรกร คือ 4-5 กรัม/20 ลิตร (66.3) การใช้สารเมโทมิลที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ตามอัตรา
ที่แนะน้าในฉลากของผลิตภัณฑ์ คือ 20-35 กรัม/20 ลิตร ส่วนสารบูโพเฟซีน 25 %WP เกษตรกรน้ามาใช้ในการ
ป้องกันก้าจัดเพลี้ยแป้ง มีค้าแนะน้าการใช้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ คือ 20 กรัม/20 ลิตรและเกษตรกรส่วนมากใช้ตาม
อัตราแนะน้า (42.4) นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการใช้สารอะบาเมคติน 1.8% EC ในการป้องกันก้าจัดแมลงปากดูด 
และหนอนเจาะผลบ้าง ในช่วงเตรียมต้นก่อนออกดอก หรือใช้กับมะม่วงรุ่นที่ไม่มีการส่งออก เนื่องจากเป็นสารสูตร
ชนิดน้้ามันเข้มข้น เกษตรกรเชื่อว่าเมื่อฉีดพ่นในขณะที่มีผลผลิตจะไปท้าลายไขเคลือบผิว ท้าให้ผิวมะม่วงไม่สวย และ
เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้ในอัตรา 10-20 มิลลิลิตร/20 ลิตร (15.2) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค้าแนะน้าในฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส้าหรับการป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟในมะม่วงระยะแตกใบอ่อน แทงช่อดอก และติดผลอ่อน ในอัตรา 5-
10 มิลลิลิตร/20 ลิตร สารคาร์บาริลที่เกษตรกรใช้ส้าหรับป้องกันก้าจัดด้วงปีกแข็งต่างๆ มีค้าแนะน้าของกรมวิชาการ
เกษตรให้ใช้ในอัตรา 60 กรัม/20 ลิตร แต่เกษตรกรทุกรายที่ใช้ ใช้ในอัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า คือ 10-50 กรัม/20 
ลิตร (10.9) สารสไปเนโทแรม 12% SC เกษตรกรน้ามาใช้สลับกับการใช้สารอิมิดาโคลพริดในการป้องกันก้าจัดเพลี้ย
ไฟที่มีความต้านทานต่อสารเคมี อัตราแนะน้าการใช้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ ส้าหรับเพลี้ยไฟ คือ 10-15 มิลลิลิตร/20 
ลิตร ซึ่งเกษตรกรที่ใช้สารเคมีนี้ใช้ตามค้าแนะน้าดังกล่าว เกษตรกรเริ่มมีการพูดถึงปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง
มะม่วง หลังจากพบการระบาดในถุงห่อแล้วไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มมีการใช้ไทอะมีโธแซม 
25%WG ซึ่งสอดคล้องกับค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีค้าแนะน้าการใช้ในอัตรา 2.5 กรัม/20 ลิตร  ซึ่ง
เกษตรกรที่ใช้สารเคมีนี้ใช้อัตรา 3-10 กรัม/20 ลิตร ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค้าแนะน้า  
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การห่อผล 

เกษตรกรร้อยละ 95.7 ห่อผลด้วยถุงคาร์บอนเคลือบกันน้้า เมื่อมะม่วงมีอายุ 30-60 วันหลังดอกบาน 
(81.5) มีบางรายที่ห่อผลหลัง 60 วัน (9.8) เนื่องจากเกิดปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในถุงห่อ และก่อนห่อผล
เกษตรกรใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีก่อนการห่อผลร้อยละ 88.0 และใช้การชุบผลมะม่วงลงในสารเคมีร้อยละ 13.0 
สารเคมีที่ฉีดพ่นหรือชุบผลก่อนห่อนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันโรคและแมลง ส่วนในทัศนคติของเกษตรกรเห็นว่าการ
ห่อผลจะช่วยป้องกันแมลงวันผลไม้ (95.7)  ท้าให้ผิวผลสวยงาม (89.1) และเป็นที่ต้องการของบริษัทที่รับซื้อ 
(35.9) โดยเกษตรกรจะใช้ถุงห่อผลซ้้า 2 (66.3) ถึง 3 (22.8) ครั้ง มีส่วนน้อยที่ใช้ถุงห่อผลครั้งเดียว (7.6) เมื่อ
เกษตรกรเก็บเกี่ยวมะม่วงแล้วจะน้าถุงห่อผลไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วรีดให้เรียบ (54.3) ก่อนน้ามาเก็บในที่แห้งเพ่ือ
น้ากลับมาใช้ใหม่ แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในถุงห่อมักจะน้าถุงห่อไปจุ่มสารป้องกัน
ก้าจัดโรค แมลงก่อนน้าไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วรีดให้เรียบ (3.3) ก่อนน้ามาเก็บเพ่ือใช้งานในครั้งต่อไป 

การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกผลผลิต 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะนับอายุผลหลังจากดอกบาน (87.0) ร่วมกับการสังเกตเหลี่ยม และต่อม
น้้ามันบนผิวผล (45.7) และการลอยน้้า (39.1) ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมะม่วงเกษตรกรเก็บเกี่ยวมะม่วงทั้งวันตั้งแต่เช้า
จนกระทั่งหมดรุ่น โดยเจ้าของสวนเป็นผู้เก็บเอง (44.6) ร่วมกับแรงงานประจ้า (37.0) แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนที่
ใช้แรงงานทั่วไปในการเก็บเกี่ยว (38.0) วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้มือปลิด (68.5) และใช้ตะกร้อสอย (78.3) 
โดยเก็บให้เหลือขั้วผลยาว 5-10 เซนติเมตร ป้องกันยางมะม่วงเปื้อนผิวผล จากนั้นน้าผลมะม่วงใส่ตะกร้าทั้งถุง
ห่อ (92.4) มีเพียงส่วนน้อยที่แกะถุงห่อและใส่โฟมตาข่ายก่อนน้าผลผลมะม่วงใส่ตะกร้า (4.3) แล้วจึงขนส่งมายัง
จุดรวบรวมภายในแปลง โดยใช้รถยนต์บรรทุกหรือรถแทรคเตอร์ต่อพ่วง (76.1) เกษตรกรรายย่อยบางรายใช้
รถเข็น (21.7) และแรงงานคน (2.2) ในการล้าเลียงผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วมายังจุดรวบรวมในแปลงซึ่งมีระยะทาง 
100-500 เมตร (53.8) หรือน้อยกว่า 100 เมตร (23.9) บางแปลงมีระยะทางห่างไกลจากจุดรวบรวมผลผลิต 0.5 
– 1 กิโลเมตร (14.1) และมากกว่า 1 กิโลเมตร  (7.6) 

การคัดแยกผลผลิตเบื้องต้นของเกษตรกรจะใช้แรงงานคัด 1-2 คน (71.7) หากมีผลผลิตมากก็จะใช้
แรงงานคัดแยก 3-4 คน (17.4) และถ้าสวนขนาดใหญ่ก็จะใช้แรงงานคัดมากกว่า 5 คนขึ้นไป (7.6) โดยการคัดจะ
คัดแยกตามขนาดของผล (95.7) ดูร่อยรอยต้าหนิที่ผิวผล (78.3) ในการคัดแยกมีมะม่วงที่ไม่สามารถส่งออกได้
มากกว่าร้อยละ 40 (77.2) แต่ก็มีบางรายที่สามารถท้าการผลิตเพ่ือส่งออกได้ดีมีผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (6.5) ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานส่งออกเกษตรกรต้องน้าไปขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่มารับซื้อ (67.4) 
บางส่วนขายให้กับโรงงาน บริษัทที่มารับซื้อไปแปรรูป (9.8) หรือขายเหมาให้กับพ่อค้าทั่วไป (18.5) ในแต่ละปี
เกษตรกรจะมีพ่อค้าขาประจ้า (90.2) มารับซื้อ 1-3 ราย (88.1) ซึ่งเกษตรกรสามารถต่อรองราคาได้ (38.0) หาก
มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ค้าขายกันมายาวนานเกษตรกรมักจะไม่มีการต่อรองราคา (54.3) โดยปัจจัยที่น้ามาก้าหนด
ราคาของพ่อค้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด (64.1) และผลผลิตได้มาตรฐานสม่้าเสมอไม่มีต้าหนิ 
(56.5) มีผิวสวย (54.3) มีส่วนน้อยที่ค้านึงถึงการตกค้างของสารพิษ (17.4) และชื่อเสียงของเจ้าของสวน (5.4) 
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แนวโน้มการปลูกมะม่วงของเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราในอนาคต  

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 ตั้งใจปลูกมะม่วงเท่าเดิม มีร้อยละ 18.5 ต้องการปลูกมะม่วงเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากราคาขายในปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง (45.7) มีตลาดรองรับที่แน่นอน (34.8) และคาดว่าราคาที่จะขายได้
ในปีต่อไปจะสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน (34.8) ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.5 จะลดพ้ืนที่ปลูกมะม่วงลง เนื่องจาก
เกษตรกรมีอายุมากและไม่มีการสานต่อของลูกหลาน เป็นพ้ืนที่เกิดภัยธรรมชาติ และปัญหาด้านการขาดแคลน
แรงงานและเงินทุน   

จากการสัมนาหัวข้อเรื่อง การผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือการส่งออก ปัญหา และอุปสรรคในด้านการผลิต 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกรผู้ผลิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พบว่าปัญหา
หลักของเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 มะม่วงติดดอกออกผลน้อย เนื่องมาจากสาเหตุที่เกษตรกรมีการดูแลรักษาแปลงไม่ต่อเนื่อง 
บางแปลงมีขนาดใหญ่ พ้ืนที่มาก มีแรงงานไม่เพียงพอท้าให้การดูแลไม่ทั่วถึง มะม่วงบางแปลงมีอายุมาก ท้าให้
การจัดการแปลงยาก การให้ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เนื่องจากดินขาดความชื้น ต้นไม่สมบูรณ์ 

ส่วนที่ 2 สภาพอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เอ้ืออ้านวย พบว่ามีฝนตกในช่วงที่ดอกมะม่วงก้าลังบาน
ท้าให้มะม่วงไม่ติดผล ผลกระเทย หรือติดผลน้อยไม่คุ้มค่าต่อการดูแลรักษาให้ได้คุณภาพส้าหรับส่งออก การเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วง ท้าให้แปลงมะม่วงในสภาพไร่ ที่ไม่มีแหล่งน้้าได้รับผลกระทบโดยตรง ผลอ่อนร่วงหล่น 

ส่วนที่ 3 ปัญหาการจัดการโรค แมลงศัตรูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต พบว่า โรคมะม่วงที่เป็น
ปัญหาหลักของเกษตรกร คือ โรคแอนแทรคโนสและราแป้ง ซึ่งมีความส้าคัญที่สุดเมื่อมะม่วงอยู่ในระยะดอกบาน 
แล้วมีฝนตกต่อเนื่อง หากเกษตรกรมีการจัดการไม่ทันท่วงทีท้าให้เกิดอาการช่อด้า ไม่ติดผล และหากมีการฉีดพ่น
สารเคมีบ่อยในช่วงดอกมะม่วงบาน ก็ส่งผลให้มะม่วงที่ติดผลเป็นผลกระเทยมากกว่าผลที่สมบูรณ์ นอกจากนี้
ในช่วงดอกมะม่วงบานยังมีแมลงศัตรูที่ส้าคัญ คือ เพลี้ยไฟ ที่มักระบาดและท้าลายผิวผลมะม่วงตั้งแต่ติดผล และ
ขยายวงกว้างเมื่อมะม่วงผลใหญ่ขึ้น ส่งผลให้คุณภาพผิวไม่เป็นที่ต้องการของบริษัทส่งออก นอกจากนี้ช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมาพบการระบาดของเพลี้ยแป้งในถุงห่อมะม่วงมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพผิวของมะม่วงเสียหายไม่สามารถ
ส่งออกได้เช่นกัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเกษตรกร และกรมวิชาการเกษตรในส่วนของ การจัดการโรค 
แมลงศัตรูพืช คือ การใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดอย่างถูกต้อง ถูกอัตรา และถูกช่วงเวลา โดยเน้นการใช้สารเคมีสลับ
กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ส้าหรับการจัดการแมลงศัตรูพืช และเน้นการฉีดพ่นป้องกันการระบาดของโรคพืชโดยตั้ง
เป็นโปรแกรมการฉีดพ่นป้องกันการระบาดของโรคพืช ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเอ้ืออ้านวยต่อการระบาดของ
โรคพืช และที่ส้าคัญ คือ อัตราการใช้สารเคมี และวิธีการฉีดพ่น จะต้องเป็นไปตามค้าแนะน้าไม่ลดอัตราการใช้ 
ไม่ผสมสารเคมีหลายชนิดในการฉีดพ่นคราวเดียวกัน และที่ส้าคัญ คือ ไม่ผสมปุ๋ยทางใบรวมกับสารเคมีที่ฉีดพ่น 
เพราะอาจท้าให้สารเคมีเสื่อมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้มีการให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง เทคนิคการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช การจัดกลุ่มสารเคมีตามกลไกการออกฤทธิ์ และการจัดการโรคมะม่วง แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว  
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ปัญหาในส่วนที่ 1 ทางกลุ่มเกษตรกรจะร่วมกันด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามวิถีการด้าเนินงานในระบบ
สหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนการวางระบบการให้น้้าในแปลงมะม่วงที่มีแหล่งน้้า เพ่ือแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝน
ทิ้งช่วงให้กับสมาชิก และสนับสนุนต้นพันธุ์มะม่วงให้กับสมาชิกที่ปลูกมะม่วงมายาวนานต้นมะม่วงอายุมาก ทรุด
โทรมการจัดการยากไปส่วนหนึ่งแล้ว 

วิจารณ์ผล 

เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาล
ก้าหนดในยุคนั้น ๆ และใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานมากกว่า 10 ปีในการผลิตมะม่วง จนกระทั่งมีการ
รวมกลุ่มท้าการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก ซึ่งในขณะนั้นการส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศ  ต้องผ่านการรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
เกษตรกรที่ขอการรับรองต้องปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

GAP เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของเกษตรกรที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ร่วมลงนามในพิธีสารการส่งออกผักและผลไม้ กับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรค (AQSIQ) ของ
จีน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 โดยข้อสรุปของพิธีสารดังกล่าว ได้ก้าหนดมาตรการด้าเนินการ
ด้านศัตรูพืชและสารตกค้างต่าง ๆ ในผลไม้จากจีนมาไทย ได้แก่ แอปเปิ้ล แพร์ พืชตระกูลส้ม พุทรา และองุ่น และ
จากไทยไปจีน 5 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และล้าไย  โดยเฉพาะล้าไย ทุเรียน และมะม่วงของไทยที่จะ
ส่งออกไปจีนต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP จากกรมวิชาการเกษตร  

ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงได้จัดท้า เอกสาร คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมิน ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและบันทึกส้าหรับเกษตรกร เอกสารและบันทึกส้าหรับที่ปรึกษาเกษตรกร เอกสารและ
บันทึกส้าหรับผู้ตรวจประเมิน มีการจัดท้าระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช ซึ่งประกอบด้วยนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงค์คุณภาพ แผนควบคุมการผลิต และระเบียบปฏิบัติของแต่ละพืช ในส่วนของมะม่วงก็เช่นเดียวกัน ใน
แผนควบคุมการผลิต อธิบายถึงขั้นตอนการผลิต มีการวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การเฝ้าระวัง และการแก้ไข
ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยรวบรวมผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จากจุดนี้เองที่ท้าให้เกษตรกรน้าเอาเทคโนโลยีการผลิตของกรม
วิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตมะม่วง ประกอบกับเกษตรกรที่ผลิตเพ่ือการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร จึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตภายในกลุ่มของตนเอง และมีการพัฒนาการผลิตเรื่อยมา 
จนกระทั่งปัจจุบันมีการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีกฎเกณฑ์การน้าเข้า
ผลไม้จากประเทศไทยที่เข้มงวด แต่เนื่องจากผลผลิตมีราคาแพง และการรวมกลุ่มท้าให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน  

พ้ืนที่ปลูกมะม่วงเดิมของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่ลุ่มริมแม่น้้าต้องมีการยกร่องก่อนปลูก และเมื่อมีการ
ผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เกษตรกรจึงมีการขยายพ้ืนที่มาปลูกบนที่ดอน และจัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เริ่มมีการวางระบบการให้น้้าในแปลง จัดท้าปฏิทินการผลิต ก้าหนดช่วงที่มี
ผลผลิตออกสู่ตลาด รวมทั้งมีการประมาณการผลผลิตส่งให้กลุ่ม เพ่ือเตรียมการด้านการตลาดให้เหมาะสม 
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เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่งออกมีความรู้ เรื่อง โรค แมลงศัตรูมะม่วงที่ส้าคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะม่วง โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส ราด้า และราแป้ง เกษตรกรมีการป้องกัน
การเกิดโรคโดยการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน้าในแผนควบคุมการผลิตมะม่วง คือ  โพรคลอราช 50% 
ดับบลิวพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือสารคาร์เบนดาซิม 50% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือแมนโคเซบ 80%ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85%ดับบลิวพี  อัตรา 
30-50 กรัมต่อน้้า  20 ลิตร เพื่อควบคุมการเกิดโรค (กรมวิชาการเกษตร, 2550) ซึ่งเกษตรกรทีใ่ช้โพรคลอราซ ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 63.1 จะใช้อัตราตามค้าแนะน้า มีการใช้อัตราน้อยกว่าค้าแนะน้าร้อยละ 9.8 และร้อยละ 3.3 ใช้
มากกว่าอัตราในค้าแนะน้า โดยปกติเกษตรกรจะฉีดพ่นสลับกับสารโพรพิเนป ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท
เช่นเดียวกับแมนโคเซบ และมีค้าแนะน้าให้ใช้ในมะม่วงตามฉลากของผลิตภัณฑ์ คือ 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร แต่ส่วน
ใหญ่เกษตรกรใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ซึ่งเป็นอัตราต่้ากว่าอัตราที่แนะน้าข้างฉลาก เนื่องมาจากสารเคมีมี
ราคาค่อนข้างสูง ส่วนสารคาร์เบนดาซิม เกษตรกรมักจะมีการใช้ในช่วงเตรียมต้นก่อนออกดอก เกษตรกรร้อยละ 
4.3 ใช้อัตราตามค้าแนะน้า เท่ากับร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้มากกว่าอัตราที่แนะน้า โดยทั่ วไปเกษตรกรจะมี
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้โปร่งทุก ๆ ปี เพ่ือไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของศัตรูพืช และเพ่ิมประสิทธิภาพการฉีดพ่นสารเคมี
ให้ทั่วถึง  โดยเกษตรกรใช้เครื่องฉีดพ่นสารชนิดแรงดันน้้า หรือบางแปลงมีการใช้เครื่องยนต์พ่นสารชนิดแรงลม 
(แอร์บลาส) ร่วมด้วย ส่วนแมลงศัตรูมะม่วงที่ส้าคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ด้วงงวงกรีดใบมะม่วง เพลี้ยจักจั่น
มะม่วง หนอนกัดกินช่อดอกและผลอ่อน ส่วนแมลงวันผลไม้เกษตรกรเห็นว่าไม่เป็นปัญหาในการผลิต เนื่องจากมีการ
ห่อผลเพื่อท้าให้ผิวผลมะม่วงสวยงามเป็นที่ต้องการของบริษัทส่งออกและคู่ค้าอยู่แล้ว  แต่แมลงศัตรูที่เกษตรกรยังไม่
สามารถมีวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้คุณภาพผิวมะม่วงเสียหายไม่สามารถส่งออกได้  ได้แก่ เพลี้ยไฟ  
และเพลี้ยแป้ง 

สราญจิต ไกรฤกษ์ (2557) แนะน้าการป้องกันก้าจัด แมลงศัตรูมะม่วงที่ส้าคัญและพบเสมอ ดังนี้ 

1) เพลี้ยไฟพริก สารเคมีที่ใช้ป้องกันก้าจัด คือ lambdacyhalothrin  2.5%EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 
20 ลิตร หรือ fenpropathrin 10% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตรพ่นระยะติดดอกอย่างน้อย 
2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร)
 หากพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงก็ จ้าเป็นต้องพ่นซ้้าในระยะก่อนดอกบาน แต่ในขณะที่ดอกบานควร 
หลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าวเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสรได้ 

2) เพลี้ยแป้ง สารเคมีที่ใช้ป้องกันก้าจัด คือ สาร malathion 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร
 หรือ thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หากจะให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นให้ผสมสารจับใบ เพ่ือเพ่ิมการแพร่กระจายและการจับติด 

3) ด้วงกรีดใบมะม่วง ป้องกันก้าจัด ในระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อนจะมีแมลงท้าลายควรพ่นด้วยสาร 
cabaryl 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร การใช้สารก้าจัดควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงชนิดอ่ืน ๆ 
ก็มีส่วนช่วยลดการท้าลายของด้วงด้วย 



12 

 

4) เพลี้ยจักจั่น  หากไม่มีการป้องกันก้าจัดมะม่วงจะไม่ติดผลเลย  จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง
lambdacyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตรหรือ cabaryl 85% WP อัตรา 60 
กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิ ต ร  ก่ อ น
มะม่วงออกดอก 1 ครั้ง และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อย ๆ 

5) หนอนกัดกินช่อดอกและผลอ่อน ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อ อาจใช้ค้าแนะน้าการใช้สารเคมีเดียวกับการ
ป้องกันก้าจัดหนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง กล่าวคือ ท้าการฉีดพ่น สารฆ่าแมลงในขณะที่มะม่วงยังติดผล
อ่อน ซึ่งจะเป็นวิธีป้องกันผีเสื้อวางไข่ เช่น imidacloprid 10% SL หรือ lambdacyhalothrin 
2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร 

จากผลการส้ารวจพบว่าเกษตรกรไม่ได้ใช้สารเคมีก้าจัดแมลง ตรงกับวัตถุประสงค์ของค้าแนะน้า และ
สารเคมีที่แนะน้าส่วนใหญ่เป็นสูตรผสม EC (Emulsifiable Concentrate) ซึ่งเป็นสูตรชนิดน้้ามันเข้มข้น เมื่อท้าการ
เจือจางด้วยน้้าก่อนน้าไปใช้ จะได้สารอิมัลชั่นที่มีลักษณะขุ่นขาว เนื่องด้วยสารมีลักษณะเป็นน้้ามัน เมื่อฉีดพ่นลงบน
ผิวผลของมะม่วง เกษตรกรสังเกตเห็นว่าผิวผลของมะม่วงมีรอยด่างไม่สวยงาม จึงไม่นิยมใช้สารเคมีที่เป็นสูตรผสม
ดังกล่าว เกษตรกรมักจะใช้ประสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมี  โดยได้รับค้าแนะน้าการใช้
สารเคมีจากผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย หรือหน่วยงานราชการ เมื่อทดลองใช้แล้วได้ผลการควบคุมแมลงที่ดีก็จะ
ใช้สารเคมีชนิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแปลง และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ โดยกลุ่มจะ
จัดท้าเป็นเอกสารแนบในสมุดบันทึก GAP ให้กับเกษตรกรสมาชิก เมื่อมีการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการบ้ารุงรักษา มี
การใส่ปุ๋ย ให้น้้า และกระตุ้นให้มะม่วงมีการแตกใบอ่อน มีช่วงเวลาการผลิตมะม่วงกว้างขึ้น มีอาหารของแมลง
ยาวนานขึ้นและมีการฉีดพ่นสารเคมีชนิดเดิมซ้้ากันบ่อยครั้ง จึงท้าให้เกิดปัญหาการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากความต้านทานสารเคมีของแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยไฟ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีปัญหา
ด้านการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งหลังจากการห่อผล ส่งผลให้คุณภาพผิวของผลมะม่วงเสียหาย เนื่องจาก
เพลี้ยแป้งมีการขับถ่ายมูลหวาน และเกิดราด้าขึ้นภายในถุงห่อ ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ส่งออก  

ศรุต สุทธิอารมณ์ (2559) กล่าวถึงความส้าคัญของเพลี้ยแป้ง ดังนี้ ตัวอ่อนวัยที่หนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ 
ต่อมาจะเกาะนิ่งกับส่วนของพืชและดูดกินน้้าเลี้ยงจากพืช ท้าให้พืชเหี่ยวแห้งและตายในที่สุด พบระบาดท้าลายได้
ทุกส่วนของพืช พบได้ทั้งบนกิ่งก้าน ใบ ดอก และผล นอกจากจะท้าให้พืชเหี่ยวเฉา ต้นมะม่วงไม่สมบูรณ์ ผลผลิต
ลดลงแล้ว เพลี้ยแป้งที่เกาะอยู่ ดูดน้้าเลี้ยงบนผลนั้น ถึงแม้จะเก็บเกี่ยวผลได้ แต่ผลมะม่วงจะมีรอยเป็นแผลปนเปื้อน 
มีรอยคราบด้าที่เกิดจากเชื้อรา ท้าให้ราคาตก ไม่สามารถส่งจ้าหน่ายต่างประเทศได้  พืชอาหารของเพลี้ยแป้งมี
มากมายหลายชนิด จึงพบการระบาดต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี และด้วยลักษณะของเพลี้ยแป้งที่มีผงแป้งปกคลุมล้าตัว
และไม่เคลื่อนย้าย ชอบเกาะอยู่นิ่งๆ มี เพียงตัวอ่อนระยะแรกที่เพ่ิงฟักออกจากไข่เท่านั้นที่เคลื่อนย้าย แต่ก็
เคลื่อนย้ายระยะสั้นๆ และเคลื่อนย้ายได้ช้า ๆ ซึ่งตัวอ่อนระยะนี้จะมีขนาดเล็กมากและไม่มีผงแป้งคลุมล้าตัว จึง
สังเกตได้ยากอีกทั้งเพลี้ยแป้งตัวเมียสามารถวางไข่และฟักออกเป็นตัวได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์  และกลุ่มไข่ก็มีถุงแป้ง
หนาปกคลุมเพ่ือป้องกันอันตรายจากภายนอก จึงเพ่ิมปริมาณได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้ยากต่อการป้องกันก้าจัดการใช้
สารฆ่าแมลงในระยะเริ่มระบาดจึงเป็นไปค่อนข้างล้าบากเพราะอาจไม่ทันสังเกตเห็นตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งก่อนที่จะ
ห่อผล จึงมักพบว่ามีเพลี้ยแป้งเกาะกินอยู่บนผลมะม่วงจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท้าให้ผลผลิตเสียหาย จากรายงานการ
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ควบคุมเพลี้ยแป้งในประเทศปากีสถานพบการใช้สาร buprofezin ได้ผลดีระดับ 99.10% ในสภาพไร่ ดังนั้น จึงเห็น
ว่ามีเกษตรกรส่วนมากมีการใช้สารบูโพเฟซีนในการป้องกันก้าจัดเพลี้ยแป้ง ส่วนการใช้ สารไทอะมีโธแซมตาม
ค้าแนะน้า เกษตรกรยังมีการใช้ไมแ่พร่หลายนัก 

การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกเบื้องต้น เกษตรกรจะก้าหนดวันเก็บเกี่ยวโดยนับวันหลังดอกมะม่วงบาน และ
ตัดสินใจเก็บเกี่ยวมะม่วงแต่ละรุ่นโดยการสังเกตต่อมน้้ามัน และการลอยน้้า การเก็บเกี่ยวเพ่ือส่งออกมักจะเก็บเกี่ยว
มะม่วงที่ไม่แก่จัดนัก ไม่มีต่อมน้้ามันชัดเจน และจมน้้าเพียงเล็กน้อย ส่วนการเก็บเกี่ยวเพ่ือจ้าหน่ายตลาด
ภายในประเทศ เกษตรกรมักจะเก็บเกี่ยวหลังจากการเก็บส่งออกมากกว่า 1 สัปดาห์รอให้มะม่วงแก่จัด เกษตรกรจะ
ท้าการคัดเลือกผลมะม่วงส่งออกก่อนการห่อผล แยกได้จากถุงห่อผลที่แบ่งออกเป็น 2 แบบในแต่ละรุ่น เช่น ใช้ถุง
ห่อใหม่ห่อผลมะม่วงส่งออก ใช้ถุงมะม่วงที่ใช้แล้วห่อผลมะม่วงที่จ้าหน่ายตลาดภายใน หรือแยกโดยการใช้สีที่
แตกต่างกันของถุงห่อ เพ่ือความสะดวกในการเก็บเกี่ยว ในขณะเก็บเกี่ยวเกษตรกรเจ้าของสวนจะเก็บเกี่ยวร่วมกับ
แรงงานประจ้า โดยมะม่วงที่มีทรงพุ่มไม่สูงนักเก็บเกี่ยวโดยใช้มือปลิดให้เหลือขั้วยาว ส่วนมะม่วงที่มีทรงพุ่มสูง ต้อง
ท้าการเก็บเกี่ยวโดยใช้ตะกร้อสอยให้เหลือขั้วยาว เพ่ือป้องกันไม่ให้ยางมะม่วงเปื้อนผิวผล จากนั้นเกษตรกรจะน้า
มะม่วงที่เก็บเกี่ยวทั้งถุงห่อมาท้าการแกะถุงห่อออกแล้วคัดแยก โดยใช้แรงงานในการคัดแยก 2-3 คนขึ้นอยู่กับ
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว และเกษตรกรเจ้าของสวนมักมาดูแลการคัดแยกอย่างใกล้ชิด การคัดแยกเบื้องต้นจะคัด
แยกตามลักษณะผิวผล ขนาดของผล หากผิวผลสวยงาม มีขนาดเหมาะส้าหรับส่งออกได้ เกษตรกรจะเด็ดขั้วให้สั้น
ลงแต่ไม่ติดผิว แล้วใส่โฟมตาข่ายป้องกันการกระแทกก่อนวางลงในตะกร้าที่บุด้วยกระดาษเทา แล้วน้าไปส่งที่จุด
รวบรวมของกลุ่ม เพ่ือให้บริษัทส่งออกมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนมะม่วงที่ไม่สามารถส่งออกได้ จะมีพ่อค้ามารับซื้อ
ผลผลิตในสวน หรือเกษตรกรน้าไปขายให้กับพ่อค้าขาประจ้า เพ่ือจ้าหน่ายตลาดภายในประเทศ 

แนวโน้มการปลูกมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ไม่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมะม่วง แต่ก็มี
เกษตรกรบางรายที่ตัดต้นมะม่วงเก่าที่มีอายุมาก ต้นไม่สมบูรณ์ มีการจัดการในแปลงยากทิ้งแล้ วปลูกใหม่บนพ้ืนที่
เดิม บางรายต้องการขยายพ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ิม  เนื่องจากมะมว่งมีราคาดี มีตลาดรองรับแน่นอน  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ใช้
ประสบการณ์ในการปลูกมะม่วงมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปีในการผลิต มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตมะม่วง
เพ่ือการส่งออก และยึดเป็นอาชีพหลักของครอบครัว สถานการณ์การผลิตมะม่วงในมุมมองของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปานกลาง ถึงพอใช้ เกษตรกรที่ผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกส่วนใหญ่ ผ่านการรับรอง GAP มากกว่า 10 ปี 
ตั้งแต่เริ่มมีการผลิตเพ่ือการส่งออก และมีการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วง  ของกรมวิชาการเกษตร จากการ
ปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม  

2. พ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอน ปลูกในสภาพไร่ ไม่มีแหล่งน้้า 
เกษตรกรใช้ระยะปลูกหลายหลายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และความสะดวกในการปฏิบัติในแปลงของ
เกษตรกร พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์น้้าดอกไม้สีทอง น้้าดอกไม้เบอร์ 4 ฟ้าลั่น เขียวเสวย และทวาย
เดือนเก้า เป็นต้น ที่ผ่านมะม่วงพันธุ์น้้าดอกไม้สีทอง และพันธุ์น้้าดอกไม้เบอร์ 4 เป็นพันธุ์ที่มีการส่งออกต่างประเทศ 
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3. การจัดการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ย 1-3 ครั้งต่อปี โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ก่อนหรือหลังการตัดแต่งกิ่ง โดยปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ ได้แก่ ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16  
จากนั้นช่วงบ้ารุงต้นก่อนออกดอกเกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ย 8-24-24 และจะใส่ปุ๋ย 0-0-60 อีกครั้งก่อนการเก็บเกี่ยว 1 
เดือน ซึ่งปุ๋ยที่ใส่ก่อนการเก็บเก่ียวนั้น มีเกษตรกรใส่น้อยราย ส่วนมากจะใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้งต่อปี  

การจัดการโรคพืชที่เกิดในมะม่วง เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค้าแนะน้าในแผนควบคุมการผลิตมะม่วง 
โดยการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกพร้อมกับการใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกันการเกิดโรค ส่วนการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรู
มะม่วง เกษตรกรมีการใช้สารเคมีหลายหลาย  และไม่ ใช้สารที่มีสูตรผสมเป็นน้้ ามัน (EC : Emulsifiable 
Concentrate) เนื่องจากเชื่อว่าไขเคลือบผิวผลมะม่วงจะถูกท้าลายส่งออกไม่ได้  การตัดสินใจใช้สารเคมีของ
เกษตรกร เริ่มจากเกษตรกรได้รับค้าแนะน้าจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แล้วน้ากลับไปทดลองใช้ในแปลง หาก
สามารถควบคุมแมลงได้ดี เกษตรกรก็จะใช้สารเคมีชนิดนั้น ๆ ในการควบคุมแมลงศัตรูเป้าหมาย และบอกต่อไปยัง
สมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย 

4. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว เกษตรกรเจ้าของสวนส่วนมากจะควบคุมการเก็บเก่ียวและ
การคัดแยกมะม่วงด้วยตนเอง และมีแรงงานประจ้าในการเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิต โดยอายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่
กับตลาดที่ส่งจ้าหน่าย วันเก็บเกี่ยวก้าหนดคร่าวๆ จากการนับวันหลังดอกมะม่วงบาน และตัดสินใจเก็บเกี่ยวมะม่วง
แต่ละรุ่นโดยการสังเกตต่อมน้้ามัน และการลอยน้้า การเก็บเกี่ยวเพ่ือส่งออกมักจะเก็บเกี่ยวมะม่วงที่ไม่แก่จัดนัก ไม่มี
ต่อมน้้ามันชัดเจน และจมน้้าเพียงเล็กน้อย ส่วนการเก็บเกี่ยวเพ่ือจ้าหน่ายตลาดภายในประเทศนิยมให้มะม่วงแก่จัด 
ซึ่งจะให้รสชาติหวานจัดเมื่อสุกเช่นกัน การคัดแยกผลผลิตภายในสวน จะคัดแยกโดยดูจากลักษณะผิวผล ขนาดของ
ผล หากผิวผลสวยงาม มีขนาดเหมาะส้าหรับส่งออกได้ เกษตรกรจะเด็ดขั้วให้สั้นลงแต่ไม่ติดผิว แล้วใส่โฟมตาข่าย
ป้องกันการกระแทกก่อนวางลงในตะกร้าที่บุด้วยกระดาษเทา แล้วน้าไปส่งที่จุดรวบรวมของกลุ่ม เพ่ือให้บริษัท
ส่งออกมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง และเกษตรกรมักมีพ่อค้าขาประจ้ามารับซื้อผลผลิตที่จ้าหน่ายภายในประเทศ 

5. ตลาดส่งออกหลักของมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ญี่ปุ่น รองลงมา คือ เวียดนาม และ ยุโรป โดย
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มจะส่งมะม่วงผ่านกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิก ทางกลุ่มจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่มารับ
ซ้ือเพ่ือส่งออก และทางบริษัทฯ จะเข้าไปคัดแยกผลผลิตที่รับซื้อเพ่ือการส่งออกของสมาชิก โดยบางปีมีการท้าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทส่งออก มีการก้าหนดช่วงเวลารับซื้อ และราคารับซื้อในช่วงเวลานั้น 
ๆ ท้าให้เกษตรกรมีแรงผลักดันในการผลิตมะม่วง เนื่องจากทราบราคารับซื้อล่วงหน้า และตลาดรองรับที่ชัดเจน 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ 
ปัญหาการจัดการแปลง ปัญหาที่มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมของการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และปัญหาด้านโรค 
แมลงศัตรูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต ซึ่งปัญหาด้านการจัดการแปลงทางกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกัน
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาระดับหนึ่งแล้ว ส่วนปัญหาด้านการจัดการโรค แมลงศัตรูพืช สามารถแก้ไขได้โดยการใช้
สารเคมีป้องกันก้าจัดอย่างถูกต้อง ถูกอัตรา และถูกช่วงเวลา โดยเน้นการใช้สารเคมีสลับกลุ่มกลไกก ารออกฤทธิ์
ส้าหรับการจัดการแมลงศัตรูพืช และเน้นการฉีดพ่นป้องกันการระบาดของโรคพืชโดยตั้งเป็นโปรแกรมการฉีดพ่น
ป้องกันการระบาดของโรคพืช ทั้งนี้มีการให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง เทคนิคการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
การจัดกลุ่มสารเคมีตามกลไกการออกฤทธิ์ และการจัดการโรคมะม่วง แก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการผลิตที่ท้า
ให้มะม่วงมีการติดผลน้อยของเกษตรกร คือ การผลิตมะม่วงในระบบโรงเรือน มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรือน ให้เหมาะสมกับการออกดอกและติดผลของมะม่วง ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงในการสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 
แต่หากมะม่วงมีราคาสูง และมีตลาดรองรับที่แน่นอนเหมือนที่ผ่านมา เกษตรกรก็มีความสนใจในการลงทุนก่อสร้าง
โรงเรือนส้าหรับการผลิตมะม่วงดังกล่าว 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการพัฒนาการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรให้มีร้อยละการ
ส่งออกสูงขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น 

2. เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง ได้เห็นว่าเกษตรกรมีความตั้งใจใน
การผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก มีการวางแผนการผลิต วางแผนการจัดการผลผลิต สามารถประมาณการผลผลิต
ล่วงหน้า และปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด ไม่มีโอกาสตกค้างในผลผลิตที่ส่งออก 

3. ใช้เป็นข้อมูลส้าหรับวางแผนการทดลอง เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เช่น ปัญหา
ด้านการจัดการแปลง ปัญหาด้านการจัดการโรค แมลงศัตรูพืช เป็นต้น 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 72 78.3 
หญิง 20 21.7 
Std. Deviation= 0.41   

อายุ (ปี)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 1 1.1 
31-40 2 2.2 
41-50 15 16.3 
51-60 48 55.2 
มากกว่าหรือเท่ากับ 61 26 28.3 
Std. Deviation= 0.79   

ระดับการศึกษา   
ต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา 4 4.3 
ชั้นประถมศึกษา 65 70.7 
ชั้นมัธยมศึกษา 14 15.2 
อนุปริญญา 3 3.3 
ปริญญาตรี 5 5.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.1 
Std. Deviation= 0.92   

สถานภาพ   
หัวหน้าครอบครัว 82 89.1 
ภรรยาหัวหน้าครอบครัว 8 8.7 
ลูก/ลูกสะใภ้ของหัวหน้าครอบครัว 2 2.2 
Std. Deviation= 0.4   

ประสบการณ์การปลูกมะม่วง (ปี)   
6-10 13 14.1 
11-15 12 13 
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มากกว่า 16 67 72.8 
Std. Deviation= 0.73   

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพหลัก   

ท้าสวน 89 96.7 
เลี้ยงสัตว์ 1 1.1 
รับจ้าง 1 1.1 
อ่ืนๆ 1 1.1 
Std. Deviation= 0.64   

อาชีพรอง   
ท้าสวน 3 3.3 
ท้านา 6 6.5 
เลี้ยงสัตว์ 2 2.2 
รับจ้าง 4 4.3 
ค้าขาย 4 4.3 
ท้าไร่ 2 2.2 
เจ้าของกิจการ 1 1.1 
Std. Deviation= 0   

สถานการณ์ผลิต   
ขาดทุน 1 1.1 
พอใช้ 36 39.1 
ปานกลาง 42 45.7 
ดี 10 10.9 
ดีมาก 2 2.2 
Std. Deviation= 0.76   

แหล่งจ าหน่ายผลผลิต   
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พ่อค้าคนกลาง 54 58.7 
บริษัทส่งออก 11 12 
ส่งที่กลุ่มรวบรวม 49 53.3 
 น้าไปขายเอง 27 29.3 
 Std. Deviation= 0   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม   

ไม่เป็นสมาชิก 10 10.9 
เป็นสมาชิกกลุ่ม 82 89.1 

- เป็นสมาชิกสหกรณ ์ 68 73.9 

- เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 13 14.1 

Std. Deviation= 0   
รู้จัก GAP    

รู้จัก 92 100 
จ้านวนปีที่ได้การรับรอง   

- 1-5 14 15.3 

- 6-10 63 68.4 

- 11-15 8 8.7 

อยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรอง 7 7.6 

Minimum  =2 Maximum  =15 
Mean         =  8.98 Std. Deviation=  2.58 

ระยะเวลาการปลูกมะม่วงส่งออก (ปี)   
น้อยกว่า 1 9 9.8 
1-2 5 5.4 
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3-5 11 12 
6-8 10 10.9 
มากกว่า 8 57 62 
Std. Deviation= 1.36   

พื้นที่ปลูกมะม่วงส่งออก (ไร่)   
น้อยกว่า 10 15 16.3 
10-25 36 39.1 
26-50 25 27.2 
51-100 8 8.7 
มากกว่า 100 8 8.7 
Std. Deviation= 1.13   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
เหตุผลที่ปลูกมะม่วงส่งออก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ราคาดี 79 85.9 
เพ่ือนบ้านชักชวน 17 18.5 
รวมกลุ่มในพื้นที่ 52 56.5 
ทางราชการส่งเสริมให้ปลูก 4 4.3 
มีบริษัทมาส่งเสริมให้ปลูกและรับซื้อ 8 8.7 
มีผู้รับซื้อ 2 2.2 
Std. Deviation= 0   

ช่วงเวลาที่มีผลิต   
ในฤด ู(มี.ค.-พ.ค.) 42 45.7 
นอกฤดู (ก.ย.-ต.ค.) 4 4.3 
นอกฤดู (พ.ย.-ธ.ค.) 20 21.7 
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นอกฤดู (ม.ค.-ก.พ.) 50 54.3 
Std. Deviation= 0.59   

ร้อยละที่ได้มาตรฐานการส่งออก   
ในฤด ู(มี.ค.-พ.ค.)   
     0-20 26 28.3 
     21-40 5 5.5 
     มากกว่า 40 3 3.3 
Minimum  =0 Maximum  =80 
Mean         =  14.21 Std. Deviation=  19.92 
นอกฤดู (ก.ย.-ก.พ.)   
     0-20 51 55.5 
     21-40 9 9.8 
     มากกว่า 40 8 8.7 
Minimum  =    0 Maximum  =70 
Mean         =  15.84 Std. Deviation=  19.29 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัญหาที่พบในการปลูกมะม่วงส่งออก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ราคาไม่แน่นอน 5 5.4 
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานส่งออก 55 59.8 
สารเคมีตกค้าง 5 5.4 
ขาดแหล่งชลประทาน 12 13 
ต้นทุนการผลิตสูง 26 28.3 
ภัยธรรมชาติ (น้้าท่วม) 23 25 
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ไม่ติดผล/ช่อดอกพลาสติก 15 16.3 
Std. Deviation= 0   

ร้อยละของผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานส่งออก   
     0-30 5 5.5 
     31-60 14 15.2 
 61-90 12 13.1 
มากกว่า 90 24 26.2 
Minimum  =20 Maximum  =100 
Mean         =  76.33 Std. Deviation=  26.55 

ประเทศปลายทางส่งออก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ยุโรป 5 5.4 
ญี่ปุ่น 77 83.7 
ไต้หวัน 2 2.2 
เกาหลี 3 3.3 
เวียดนาม 7 7.6 
อินโดนีเซีย 2 2.2 
Std. Deviation= 0   

 

ลักษณะพ้ืนที่ปลูกมะม่วง         N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
สภาพพื้นที่ปลูก   

พ้ืนที่ลุ่ม 29 31.5 
พ้ืนที่ดอน 57 62 
Std. Deviation= 0   

 

 

 

ลักษณะพ้ืนที่ปลูกมะม่วง (ต่อ)        N = 92 

แหล่งน้้า   
ไม่มีแหล่งน้้า 23 25 
มีแหล่งน้้า 34 37 



23 

 

- ชลประทาน 6 6.5 

- ธรรมชาต ิ 25 27.2 

Std. Deviation= 0   
มีระบบการให้น้้า   

ใช้ระบบสปริงเกอร์ 1 1.1 
ใช้เครื่องสูบรดน้้า 3 3.3 
Std. Deviation= 0   

ลักษณะดิน   
ดินร่วน 4 4.3 
ดินเหนียว 31 33.7 
ดินทราย 4 4.3 
ดินร่วนปนทราย 42 45.7 
ดินร่วนปนลูกรัง 11 12 
Std. Deviation= 1.78   

มีการวิเคราะห์ดิน 28 30.4 
Std. Deviation= 0   

สภาพแปลงปลูก   
สภาพไร่ ไม่มีระบบน้้า 56 60.9 
สภาพไร่ มีระบบน้้า 3 3.3 
สภาพสวน ไม่มีการขังน้้าในร่อง 10 10.9 
สภาพสวน มีการขังน้้าในร่อง 23 25 
Std. Deviation= 1.32   

 

การควบคุมการผลิตมะม่วง        N = 92  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะปลูก (ต้น X แถว)   

     4 X 6 เมตร 17 18.5 
     6 X 6 เมตร 23 25 
     6 X 7 เมตร 2 2.2 
      6 X 8 เมตร 26 28.3 

อ่ืน ๆ 24 26.1 
Std. Deviation= 1.81   
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การควบคุมการผลิตมะม่วง (ต่อ)       N = 92  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
พันธุ์มะม่วง   

น้้าดอกไม้เบอร์ 4 53 57.6 
น้้าดอกไม้สีทอง 86 93.5 
เขียวเสวย 38 41.3 
ฟ้าลั่น 43 46.7 
ทวายเดือนเก้า 36 39.1 
Std. Deviation= 0   

การจัดการวัชพืชในแปลง   
ใช้สารก้าจัดวัชพืช 71 77.2 
ใช้แรงงาน 1 1.1 
ใช้เครื่องตัดหญ้า 52 56.5 
Std. Deviation= 0   

การใส่ปุ๋ย   
จ้านวนครั้งที่ใส่ปุ๋ยต่อปี   

1 ครั้ง 38 41.3 
2 ครั้ง 40 43.5 
3 ครัง้ 9 9.8 
4 ครั้ง 2 2.2 

Minimum  =1 Maximum  =4 
Mean         =  1.72 Std. Deviation=  0.74 

 จ านวน (คน) ร้อยละ Min  Max Mean S.D. 
ปุ๋ยบ้ารุงต้นหลังตัดแต่งกิ่ง       

ใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง 75 81.5    0.32 
ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 10 10.9    

 - เกรด 15-15-15 (อัตราใส/่ต้น) 72 78.3 0.5 3 1.29 0.59 
- เกรด 16-16-16 (อัตราใส่/ต้น) 11 12 1 2 1.36 0.60 
- เกรด 8-24-24 (อัตราใส่/ต้น) 30 32.6 0.5 3 1.15 0.71 
การใส่ปุ๋ยหลังจากติดผล       

ใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง 38 41.3    0.37 
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ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 3 3.3    
 - เกรด 15-15-15 (อัตราใส/่ต้น) 14 15.2 1 2 1.18 0.64 
- เกรด 16-16-16 (อัตราใส่/ต้น) 2 2.2 1 1 0.5 0 
- เกรด 15-5-20 (อัตราใส่/ต้น) 3 3.3 1 1 0.83 0.29 
- เกรด 13-13-21 (อัตราใส/่ต้น) 7 7.6 1 2 0.86 0.38 
 
 
การจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง        N = 92  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรคมะม่วงที่พบ   
แอนแทรคโนส 82 89.1 
ราแป้ง 15 16.3 
ใบจุด 1 1.1 
เปลือกแตกยางไหล 3 3.3 
ราด้า 21 22.3 
Std. Deviation= 0   

การจัดการโรคมะม่วง   
เน้นการป้องกันก่อนพบการระบาด 73 79.3 
ส้ารวจโรคก่อนการก้าจัด 11 12 
Std. Deviation= 0   

วิธีการจัดการโรคมะม่วง   
ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง 11 12 
ตัดส่วนที่เป็นโรคท้าลาย 3 3.3 
ใช้สารเคมี 89 96.7 
Std. Deviation= 0   

ชนิดสารเคมีท่ีใช้ป้องกันโรค   
โพรพิเนป 50 54.3 
โพรคลอราซ 70 76.1 
คาร์เบนดาซิม 10 10.9 
อะซอกซี่สโตรบิน 11 12 
Std. Deviation= 0   

วิธีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรค   
เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันน้้า 69 75 
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เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงลม 21 22.8 
Std. Deviation= 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง (ต่อ)       N = 92  
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
แมลงศัตรูท่ีพบ   

ด้วงกรีดใบ 28 30.4 
เพลี้ยไฟ 84 91.3 
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 23 25 
เพลี้ยหอย 2 2.2 
เพลี้ยแป้ง 57 62 
แมลงวันผลไม้ 4 4.3 
หนอนผีเสื้อเจาะผล 13 14.1 
หนอนด้วงเจาะล้าต้น 3 3.3 
Std. Deviation= 0   

การจัดการแมลงศัตรู   
เน้นการป้องกันก่อนพบการระบาด  67 72.8 
ส้ารวจพบแมลงก่อนการก้าจัด 10 10.9 
Std. Deviation= 0   

วิธีการจัดการแมลงศัตรู   
ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง 21 22.8 
ใช้สารเคมี 89 96.7 
Std. Deviation= 0   

ชนิดสารเคมีท่ีใช้ป้องกันแมลงศัตรู   
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อิมิดาโคลพริด 71 77.2 
     - ด้วงกรีดใบมะมว่ง 7 7.6 
     - เพลี้ยไฟ 66 71.7 
     - เพลี้ยจกัจั่นมะมว่ง 10 10.9 
     - เพลีย้แป้ง 4 4.3 
     - หนอนผีเสื้อเจาะผล 1 1.1 

เมโทมิล 53 57.6 
     - ด้วงกรีดใบมะมว่ง 12 13 
     - เพลี้ยไฟ 29 31.5 
     - เพลี้ยจกัจั่นมะมว่ง 9 9.8 
     - เพลี้ยหอย 1 1.1 
     - เพลี้ยแป้ง 12 13 
     - หนอนผีเสื้อเจาะผล 9 9.8 

บูโพเฟซีน (เพลี้ยแป้ง) 41 44.6 
 
 
 
 
 
 
การจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง (ต่อ)       N = 92  
 จ านวน (คน) ร้อยละ 

อะบาเมคติน 17 18.5 
     - ด้วงกรีดใบมะมว่ง 2 2.2 
     - เพลี้ยไฟ 10 10.9 
     - เพลี้ยจกัจั่นมะมว่ง 7 7.6 
     - เพลี้ยหอย 1 1.1 
     - เพลี้ยแป้ง 2 2.2 
     - หนอนผีเส้ือเจาะผล 6 6.5 

คาร์บาริล 10 10.9 
     - ด้วงกรีดใบมะมว่ง 6 6.5 
     - เพลี้ยไฟ 2 2.2 
     - เพลี้ยแป้ง 2 2.2 

สไปเนโธแรม (เพลี้ยไฟ) 10 10.9 
ไทอะมีโธแซม (เพลี้ยแป้ง) 3 3.3 
Std. Deviation= 0   

วิธีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงศัตรู   
เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันน้้า 71 77.2 
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เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงลม 22 23.9 
Std. Deviation= 0   

แหล่งซื้อสารเคมี   
ร้านเคมีเกษตรทั่วไป 55 59.8 
ร้านค้าของสหกรณ์ฯ 67 72.8 
ซื้อตรงจากตัวแทนจ้าหน่าย 2 2.2 
Std. Deviation= 0   

ความรู้ในการใช้สารเคม(ีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ผู้ค้าแนะน้า 42 45.7 
หน่วยงานราชการ 34 37 
พนง.บริษัทเคมี 27 29.3 
ประสบการณ์ 50 54.3 
เพ่ือนบ้านแนะน้า 23 25 
Std. Deviation= 0   

ทราบชนิดสารเคมีที่คู่ค้าห้ามใช้   
ไม่ทราบ 2 2.2 
ทราบ 82 89.1 
     - บริษัทคู่ค้า 14 15.2 
     - ประธานกลุ่ม 61 66.3 
     - สถานท่ีรับซื้อ 3 3.3 

Std. Deviation= 0   
 
 
การจัดการโรค แมลงศัตรูมะม่วง (ต่อ)       N = 92  
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
การปฏิบัติกรณีห้ามใช้สารเคมี   

ไม่ใช้เลย 65 86.7 
ใช้บ้างเล็กน้อย 10 13.3 
Std. Deviation= 0.34   

 

อัตราการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดโรค แมลงศัตรูมะม่วง (ต่อน้้า 20 ลิตร)   N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ Min  Max Mean S.D. 
สารป้องกันโรคพืช       
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โพรพิเนป 45 48.9 10 40 22 6.92 
 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 42 45.7     
 - ใช้อัตราแนะน้า (30 กรัม)** 3 3.3     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 5 5.4     

โพรคลอราซ 70 76.1 10 40 20.07 5.8 
 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 9 9.8     
 - ใช้อัตราแนะน้า (20-30 กรัม)* 58 63.1     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 3 3.3     

คาร์เบนดาซิม 10 10.9 10 30 21.5 7.47 
 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 2 2.2     
 - ใช้อัตราแนะน้า (20กรัม)* 4 4.3     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 4 4.4     

อะซอกซี่สโตรบิน 11 12 5 10 7.36 2.54 
 - ใช้อัตราแนะน้า (5มิลลิลติร)** 5 5.4     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 6 6.5     
สารป้องกันก าจัดแมลง       

อิมิดาโคลพริด70%WG 71 77.2 2 10 4.53 1.18 
 - ใช้อัตราแนะน้า (2กรัม)** 1 1.1     
- ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 70 76.2     

เมโทมิล 53 57.6 10 40 19.06 5.29 
 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 9 9.8     
 - ใช้อัตราแนะน้า (20-35 กรัม) ** 43 46.8     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 1 1.1     

 

 

 

อัตราการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดโรค แมลงศัตรูมะม่วง (ต่อน้้า 20 ลิตร)(ต่อ)  N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ Min  Max Mean S.D. 
บูโพเฟซีน 25 %WP 41 44.6 10 30 20 2.24 

 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 1 1.1     
 - ใช้อัตราแนะน้า (20 กรัม) ** 39 42.4     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 1 1.1     
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อะบาเมคติน1.8 % EC 17 18.5 6 40 18.59 8.15 
 -ใช้อัตราแนะน้า(5-10 มิลลลิิตร)** 5 5.4     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 12 13.1     

คาร์บาริล85%WP 10 10.9 10 50 22 11.35 
 - ใช้อัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 10 10.9     
 - ใช้อัตราแนะน้า (60 กรัม)* - -     

สไปเนโธแรม 12% SC 10 10.9 2 10 6.5 2.8 
 - ใช้อัตราแนะน้า 
(10-15 มิลลิลติร)** 

10 10.9     

ไทอะมีโธแซม 25%WG 3 3.3 3 10 5.83 3.82 
 - ใช้อัตราแนะน้า (2.5กรัม)* - -     
 - ใช้อัตราสูงกว่าค้าแนะน้า 3 3.3     

 หมายเหต*ุ ค้าแนะน้าการใช้สารเคมีของกรมวิชาการเกษตร 
  ** ค้าแนะน้าการใช้ตามฉลากของผลิตภัณฑ์ 

การห่อผล          N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
การห่อผล   

ไม่ห่อผล 2 2.2 
ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 1.1 
ห่อด้วยถุงคาร์บอน 88 95.7 
Std. Deviation= 1.09   

ระยะเวลาที่ห่อ (วัน) หลังดอกบาน   
< 30 4 4.3 
30 - 60 75 81.5 
> 60 9 9.8 
Std. Deviation= 0.43   

 

 

 

 

การห่อผล (ต่อ)         N = 92 
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 จ านวน (คน) ร้อยละ 
การใช้สารเคมีก่อนห่อผล   

ไม่ใช้ 1 1.1 
ใช้ฉีดพ่น 81 88 
- สารป้องกันโรคพืช 72 78.3 
     - สารป้องกันก้าจัดแมลง 64 69.6 

ใช้ชุบผล 12 13 
- สารป้องกันโรคพืช 9 9.8 
     - สารป้องกันก้าจัดแมลง 6 6.5 

Std. Deviation= 0   
เหตุผลของการห่อผล   

ป้องกันแมลง 88 95.7 
ผิวสวย 82 89.1 
บริษัทรับซื้อต้องการ 33 35.9 
Std. Deviation= 0   

จ านวนครั้งในการใช้ถุงห่อ   
1 ครั้ง 7 7.6 
2 ครั้ง 61 66.3 
3 ครั้ง 21 22.8 
Std. Deviation= 0.54   

การปฏิบัติเม่ือน าถุงห่อมาใช้ซ้ า   
ผึ่งแดดให้แห้ง 26 28.3 
จุ่มสารเคมีก่อนผึ่งให้แห้ง 3 3.3 
ผึ่งแดดให้แห้งแล้วรีดเรียบ 50 54.3 
Std. Deviation= 0.99   

 

การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกผลผลิต       N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุการเก็บเกี่ยว   

นับจ้านวนวัน 80 87 
ดูจากเหลี่ยมผล 42 45.7 
ดูความแข็งของเปลือกหุ้มเมล็ด 1 1.1 
ดูจากการลอยน้้า 36 39.1 
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Std. Deviation= 0   
 

 

การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกผลผลิต (ต่อ)      N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว   

ช่วงเช้า 86 93.5 
ช่วงบ่าย 74 80.4 
Std. Deviation= 0   

แรงงานที่ใช้เก็บเกี่ยว   
เก็บเอง 41 44.6 
แรงงานประจ้า 34 37 
เก็บได้ทุกคน 35 38 
แรงงานจากบริษัท 1 1.1 
Std. Deviation= 0   

วิธีการเก็บเกี่ยว   
ใช้มือปลิด ไว้ขั้ว 63 68.5 
ใช้ตะกร้อ ไว้ขั้ว 72 78.3 
Std. Deviation= 0   

วัสดุรองรับผลผลิต   
ใส่ตะกร้าทั้งถุงห่อ 85 92.4 
แกะถุงห่อก่อนใส่ตะกร้า 1 1.1 
แกะถุงห่อและสวมโฟมตาข่ายก่อนใส่ตะกรา้ 4 4.3 
Std. Deviation= 0   

การรวบรวมผลผลิตในแปลง   
แรงงานคนหาม 2 2.2 
รถเข็น 20 21.7 
รถบรรทุก 51 55.4 
รถแทรคเตอร์ต่อพ่วง 19 20.7 
Std. Deviation= 0.72   

ระยะทางจากแปลงถึงจุดรวบรวม (เมตร)   
< 100 22 23.9 
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100 – 500 49 53.3 
501 – 1000 13 14.1 
> 1000 7 7.6 
Std. Deviation= 0.83   

 

 

 

การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกผลผลิต (ต่อ)      N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนแรงงานที่ใช้คัดแยก (คน)   

1-2 66 71.7 
3-4 16 17.4 
> 5 7 7.6 
Std. Deviation= 0.62   

ข้อก าหนดในการคัดแยก   
ขนาด น้้าหนักผล 88 95.7 
ต้าหนิที่ผิว 72 78.3 
Std. Deviation= 0   

ร้อยละของมะม่วงที่ส่งออกไม่ได้   
< 20 6 6.5 
21-30 3 3.3 
31-40 8 8.7 
> 40 71 77.2 
Std. Deviation= 0.85   

การจัดการมะม่วงที่ไม่ส่งออก   
ตลาดท้องถิ่น 62 67.4 
แปรรูป 9 9.8 
ขายเหมาให้พ่อค้า 17 18.5 
Std. Deviation= 0.80   

พ่อค้าที่มารับซื้อ   
ขาประจ้า 83 90.2 
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ขาจร 2 2.2 
Std. Deviation= 0.15   

จ านวนผู้รับซื้อ (ราย)   
1 33 35.9 
2 26 28.3 
3 22 23.9 
> 3 6 6.5 
Std. Deviation= 0   

การก าหนดราคา   
ต่อรองราคาได้ 35 38 
ต่อรองราคาไม่ได้ 50 54.3 
Std. Deviation= 0.49   

 

การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกผลผลิต (ต่อ)      N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัจจัยท่ีก าหนดราคามะม่วง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ได้มาตรฐานสม่้าเสมอไม่มีต้าหนิ 52 56.5 
ผิวสวยไม่มีรอยต้าหนิ 50 54.3 
สารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน 16 17.4 
ช่วงเวลาที่มีผลผลิต 59 64.1 
ชื่อเสียงเจ้าของสวน 5 5.4 
Std. Deviation= 0   

 

แนวโน้มการปลูกมะม่วงของเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราในอนาคต    N = 92 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนวโน้มการปลูกมะม่วงในอนาคต   

เท่าเดิม 67 72.8 
ลดลง 4 4.3 
เพ่ิมข้ึน 17 18.5 
Std. Deviation= 0.8   

ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจปลูกมะม่วง   
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ราคาขายในปีที่ผ่านมา 42 45.7 
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ 32 34.8 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัย 6 6.5 
เพ่ือนบ้าน 2 2.2 
มีตลาดที่แน่นอน 32 34.8 
Std. Deviation= 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

แบบสอบถามเลขที่.......... 

แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 

เรื่อง   การจัดการการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้คุณภาพเพ่ือการส่งออก 

 

ชื่อเกษตรกร.................................................................................................................. ...................................... 

ที่อยู่  บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่..........ต้าบล.......................................อ้าเภอ.............. ............................... 

จังหวัด.........................................โทร.......................................................... 

ชื่อผู้สัมภาษณ์..................................................................วันที่..............เดือน................... .........พ.ศ. ................. 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 (   ) 1.ชาย  (   ) 2.หญิง 
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2. อายุ...........ปี  

             (   ) 1.ต่้ากว่า 30 ปี                            (   ) 2. อายุ 31-40 ปี         (   ) 3 . อายุ 41-50 ปี  

             (   ) 4. อายุ 51-60 ปี                          (   ) 5. อายุสูงกว่า 61  ปี 

3.ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา  (   ) 2. ชั้นประถมศึกษา 

 (   ) 3. ชั้นมัธยมศึกษา   (   ) 4. อนุปริญญา 

 (   ) 5. ปริญญาตรี   (   ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

          (   ) 1. หัวหน้าครอบครัว                                 (   ) 2. ภรรยาหัวหน้าครอบครัว 

 (   ) 3. ลูก/ลูกสะใภ้ของหัวหน้าครอบครัว              (   ) 4. ลูกจ้าง 

 (   ) 5. หลาน/ญาติ หัวหน้าครอบครัว                  (   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ............................... 

5. ประสบการณ์การปลูกมะม่วง 

 (   ) 1. ต่้ากว่า 1 ปี              (   ) 2. ปลูกมาแล้ว 1- 5 ปี        (   ) 3. ปลูกมาแล้ว 6 – 10 ปี   

          (   ) 4. ปลูกมาแล้ว11- 15  ปี      (   ) 5. ปลูกมาแล้วมากกว่า 16 ปี 

6. อาชีพ 

    6.1 อาชีพหลัก (อาชีพเดียวที่ท้าเป็นประจ้าหรือใช้เวลาท้างานมากท่ีสุด) 

             (   ) 1. ท้าสวน       (   ) 2. ท้านา                  (   ) 3. เลี้ยงสัตว์    

             (   ) 4. รับจ้าง        (   ) 5. รับราชการ            (   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ............................... 

 

 

 

   6.2 อาชีพรอง (อาชีพที่ท้ารองจากอาชีพหลัก ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

             (   ) 1. ท้าสวน                (   ) 2. ท้านา               (   ) 3. เลี้ยงสัตว ์   

             (   ) 4. รับจ้าง               (   ) 5. รับราชการ           (   ) 6. อื่นๆ ระบุ............................... 

7.  สถานการณ์ของการผลิตมะม่วงในพ้ืนที่แห่งนี้อยู่ในระดับใด  

        ระดับ(   ) 1. ขาดทุน     (   ) 2. พอใช้       (   ) 3. ปานกลาง          (   ) 4. ดี        (   ) 5. ดีมาก                  

8. ผลผลิตมะม่วงที่ได้น้าขายโดย 

             (    ) 1.  มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนและน้าไปขายตลาดในประเทศ 

             (    ) 2.  มีบริษัทสง่ออกมารับซื้อ 

             (    ) 3.  ส่งกลุ่มเพ่ือรวบรวมส่งบริษัทส่งออก 
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             (    ) 4.  น้าไปขายเอง 

9.  ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงกลุ่มใดหรือไม่ 

              (   ) 1. เป็น    (   ) 2. ไม่เป็น 

       ชื่อกลุ่ม.................................................หัวหน้ากลุ่ม................................................. 

10. ท่านรู้จักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP ) ของพืชหรือไม่ 

  (   ) 1. รู้จัก    (   ) 2. ไม่รู้จัก 

 สถานะ(กรณีรู้จัก)   1.1 (   ) ได้รับ GAP แล้ว......... ปี 

                         1.2 (   ) อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรอง 

11. ระยะเวลาการปลูกมะม่วงเพ่ือส่งออก  ปลูกมาแล้ว……….ปี       

             (   ) 1.ต่้ากว่า 1 ปี                   (   ) 2. ปลูกมาแล้ว 1-2 ปี      (   ) 3. ปลูกมาแล้ว 3 – 5 ปี   

             (   ) 4. ปลูกมาแล้ว 6- 8  ปี        (   ) 5. ปลูกมาแล้วมากกว่า 8 ปี 

12. พ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออก       

             (   ) 1.น้อยกว่า 10 ไร่                (   ) 2. 10-25 ไร่                 (   ) 3. 26 – 50 ไร่   

             (   ) 4. 51- 100 ไร่                   (   ) 5. มากกว่า100ไร่  

13. เหตุผลที่ปลูกมะม่วงส่งออก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     (   )1. ได้ราคาดี 

              (   )2.  เพ่ือนบ้านชักชวนให้ปลูก 

              (   )3.  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ 

              (   )3.  ทางราชการส่งเสริมให้ปลูก 

     (   )4.  บริษัทส่งเสริมให้ปลูกและรับซื้อ ระบุชื่อ/ที่อยู่ (บริษัท)………………………… 

     (   ) 5. อ่ืนๆ............................................................................................................... ....... 

14. ช่วงเวลาที่มีผลผลิตเก็บเก่ียวเพ่ือส่งออก 

             (    ) ในฤดู มี.ค.- เม.ย.               (      ) ช่วงปลายฤดูฝน ก.ย. -  ต.ค. 

             (    ) ชว่งฤดูหนาว พ.ย.- ธ.ค.                      (      ) ช่วงฤดูแล้ง ม.ค. - ก.พ. 

 

15. ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเฉลี่ยอย่างไร    

       (    ) 1.ในฤดู ผลผลิตมคีุณภาพได้มาตรฐานส่งออกเฉลี่ย .........%     

       (    )  2.นอกฤดู  ผลผลติมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกเฉลี่ย......%      

16. ปัญหาที่พบในการปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก 

      (     ) 1.ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
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      (     ) 2.มีผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมาก (ระบุ)…………% 

      (     ) 3.ปัญหาการใช้สารเคมีและการตรวจสารตกค้าง 

      (     ) 4.ขาดแหล่งน้้าชลประทาน 

      (     ) 5.ต้นทุนการผลิตสูง 

      (     ) 6.ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ  น้้าท่วม 

      (     ) 7. อ่ืนๆระบุ................................................................... 

17. ตลาดส่งออกท่ีบริษัทน้าไปส่ง 

            (   )  1. ตลาดยุโรป                   (   ) 2.ตลาดญี่ปุ่น 

            (   )  3. ทั้ง 2 ตลาด                   (   ) 4. อื่นๆ ระบุ............................... 

 

ตอนที่ 2 ลักษณะพ้ืนที่ปลูกมะม่วง 

18. สภาพพ้ืนที่ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 (   ) 1. ใกล้แหล่งชลประทาน/แหล่งน้้าตามธรรมชาติ หรือไม่................ 

 (   ) 2. ลักษณะพ้ืนที่ปลูก (ลุ่ม/ดอน)............................................................................ ................. 

              (   )3. มีการตรวจวิเคราะห์ดิน น้้า หรือไม่................ 

 (   ) 4. มีระบบการใช้น้้า เช่น (   ) 3.1  มีสปริงเกอร์ให้น้้า      (   ) 3.2 ใช้เครื่องสูบ...................... 

(   ) 5. ใกล้คอกสัตว์......................................................................................................................  

(   ) 6. อ่ืนๆ............................................................................................................... .................... 

19. ลักษณะดินในพ้ืนที่ที่ท่านใช้ปลูกมะม่วง 

 (   ) 1. ดินร่วน  (   ) 2. ดินเหนียว 

 (   ) 3. ดินทราย  (   ) 4. ดินร่วนปนทราย  

              (   ) 5. อ่ืนๆ..................................... 

20. สภาพของแปลงปลูกเป็นแบบ 

             (   ) 1. สภาพไร่ ไม่มีระบบน้้า               (   ) 2. สภาพไร่ มีระบบน้้า 

             (   ) 3. สภาพสวน ไม่มีการขังน้้าในร่อง    (   ) 4. สภาพสวน มีการขังน้้าในร่อง     

 

 

 

 

ตอนที่ 3 การควบคุมการผลิตมะม่วง 
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21. ระยะปลูก             

              (   ) 1. ระยะ(ต้น และแถว) 4 x 6 เมตร          (   ) 2. ระยะ 5 x 7 เมตร  

              (   ) 3.ระยะ 6 x 6 เมตร                            (   ) 4 .ระยะ 6 x 7 เมตร 

              (   ) 5. ระยะ 6 x 8  เมตร                          (   ) 6. อ่ืนๆ(ระบุ) ..................             

22. พันธุ์มะม่วงที่ใช้ปลูก 

       (   ) 1. พนัธุ์น้้าดอกไม้เบอร์สี่    (   ) 2. พันธุ์น้้าดอกไม้สีทอง    (   ) 3. อ่ืนๆ(ระบุ)....................... 

23. การก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูกมะม่วง 

         (   ) 1. ใชส้ารก้าจัดวัชพืช                           (   ) 2. ใช้แรงงานฟันหญ้า 

         (   ) 3. ใช้เครื่องตัดหญ้า                             (   ) 4. อ่ืนๆ ระบุ........................................ 

24. การให้ปุ๋ย 

        1) จ้านวนครั้งที่ให้...........ครั้ง/ปี 

        2) ชนิดปุ๋ยและอัตราที่ใช้ 

ช่วงพัฒนาของมะม่วง.................................................  

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม /ต้น 

 สูตร........................................................................................... อัตรา.................... กรัม/ต้น 

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม /ต้น 

ช่วงพัฒนาของมะม่วง..................................................  

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม/ต้น 

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม /ต้น 

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม/ต้น 

ช่วงพัฒนาของมะม่วง....................................................  

 สูตร........................................................................................ ... อัตรา....................กรัม/ต้น 

 สูตร........................................................................................... อัตรา....................กรัม /ต้น 

 สูตร.................................................................................. ......... อัตรา....................กรัม/ต้น 

25. โรคที่พบในแปลงปลูกมะม่วง 

 ⃞  โรคแอนแทรคโนส   ⃞  โรคราแป้ง   ⃞  โรคใบจุดสาหร่าย 

⃞  โรคราก้ามะหยี่   ⃞  โรคเปลือกแตกยางไหล    ⃞  โรคราด้า   

26. การจัดการโรคมะม่วง 

(   ) เน้นการป้องกันก่อนพบการระบาด   
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(   )  ส้ารวจพบโรคก่อนการก้าจัด 

 

 

27. วิธีการป้องกันก้าจัดโรคมะม่วง 

⃞  ไม่ป้องกันก้าจัด  

⃞   ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง  

⃞   ตัดส่วนที่เป็นโรคท้าลาย   

⃞   ใช้สารเคมี  ชนิดสารเคมีท่ีใช้................................................................................................ ...... 

................................................................................................................................ .......................... 

28. วิธีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการเกิดโรค    

⃞  เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันน้้า (ใช้แรงงานฉีดพ่น)  

⃞  เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงลม (แอร์บลาส)  

29. แมลงศัตรูมะม่วงที่พบ  

 ⃞  ด้วงกรีดใบมะม่วง ⃞  เพลี้ยไฟ ⃞  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง ⃞   เพลี้ยหอย  

⃞   เพลี้ยแป้ง ⃞  แมลงวันผลไม้      ⃞  หนอนผีเสื้อเจาะผล  ⃞  หนอนด้วงเจาะล้าต้น     

30. การจัดการ แมลงศัตรูมะม่วง 

(   ) เน้นการป้องกันก่อนพบการระบาด   

(   )  ส้ารวจพบโรคก่อนการก้าจัด 

31. วิธีการป้องกันก้าจัด แมลงศัตรูมะม่วง 

⃞  ไม่ป้องกันก้าจัด  

⃞   ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  

⃞  ตัดส่วนที่เป็นโรคท้าลาย   

⃞  ใช้สารเคมี  ชนิดสารเคมีท่ีใช้.............................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ............................. 

32. วิธีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก้าจัด แมลง    

⃞  เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงดันน้้า (ใช้แรงงานฉีดพ่น)  

⃞  เครื่องยนต์พ่นสารชนิดใช้แรงลม (แอร์บลาส)  

33. แหล่งที่ท่านซื้อสารเคมี 
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        (   ) 1.  จากร้านค้าเคมีเกษตร                (   ) 2.  จากร้านค้าสหกรณ์ 

        (   ) 3.  จากเซลที่น้ามาขาย                     (   ) 4.   จากบริษัทส่งออกน้ามาให้ 

 

34. ความรู้การใช้สารเคมีประเภทต่างๆจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       (   ) 1. พ่อค้าแนะน้า                               (   ) 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ 

       (   ) 3. พนักงานส่งเสริมจากบริษัทเอกชน (ระบุชื่อบริษัท).................................................... 

       (   ) 4. ดูจากสื่อโฆษณา (ระบุ)...............................................................................................  

       (   ) 5. จากประสบการณ์ทดลองใช้เอง      (   ) 6. ดูจากเพ่ือนบ้าน 

       (   ) 7. อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................ .......... 

35. ท่านทราบชนิดสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้หรือไม่ 

             (   ) 1.ไม่ทราบ 

             (   ) 2 .ทราบ แหล่งที่ให้ข้อมูล..............................................................................................  

36. กรณีท่ีประเทศคู่ค้าห้ามใช้สารเคมีชนิดนั้นๆ ท่านมีการปฏิบัติอย่างไร 

             (   ) 1.ไม่ใช้เลยโดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด         (   ) 2. ใช้บ้างแต่ใช้อัตราน้อยลง 

             (   )3. อื่นๆ(ระบุ).......................................................................................................  

37. การห่อผล 

             (   ) 1. ไม่ห่อ                                           (   ) 2. ห่อ  วัสดุที่ใช้ ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ 

             (   ) 3. ห่อ  วัสดุทีใ่ช้ ถุงคาร์บอน         (   ) 4. อื่นๆ..................... 

38. ระยะเวลาที่ห่อผล 

             (  ) 1. อายุผลก่อน 30 วัน (หลังดอกบาน)        (  ) 2. อายุผล 30 – 60 วัน (หลังดอกบาน)            

             (  ) 3. อายุผลหลัง 60 วัน (หลังดอกบาน)        (  ) 4. อื่นๆ(ระบุ).................................... 

39. ท่านมีการพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลงก่อนการห่อผลหรือไม่ 

             (   ) 1. ไม่พ่น 

             (   ) 2.  พ่น   

   (   ) 3.  ชุบผล   

40. เหตุผลของการห่อผล 

             (   ) 1. ชว่ยป้องกันแมลง                        (   ) 2. ช่วยให้ผวิสวย 

             (   ) 3. ตามความต้องการของบริษัทรับซื้อ    (   ) 4. อ่ืนๆ..................... 

41. กรณีใช้ถุงห่อผล สามารถใช้ถุงได้กี่ครั้ง 

             (   ) 1. ใช้ครั้งเดียว      (   ) 2. ใช้ได้ 2 ครั้ง       
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     (   ) 3. ใช้ได้ 3 ครั้ง        (   ) 4. อ่ืนๆ(ระบุ).............. 

42. กรณีน้าถุงห่อผลกลับมาใช้อีก มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

             (   ) 1. น้าไปผึ่งแดดให้แห้ง              (   ) 2. จุม่สารป้องกันก้าจัดโรคและแมลงแล้วผึ่งให้แห้ง 

             (   ) 3. น้าไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วรีดให้เรียบ   (   ) 4. อื่นๆ..................... 

 

 

 

การเก็บเกี่ยว 

43. อายุการ เก็บเก่ียวที่เหมาะสม ท่านพิจารณาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

           (   ) 1. นับอายุหลังดอกบาน ..........วัน 

 (   ) 2. ดูจากเหลี่ยมของผล 

 (   ) 3. ดูจากเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 

              (   ) 4. ดูการลอยน้้าของผล 

 (   ) 5. อ่ืนๆ........................................................ 

44. ช่วงเวลาในการตัดมะม่วง 

            (   ) 1. ชว่งเช้า                  (   ) 2. ชว่งบ่าย 

            (   ) 3.  อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

45. แรงงานที่ใช้ในการเก็บมะม่วง 

            (   ) 1. เจ้าของสวนเป็นผู้เก็บเอง   (   ) 2. ผู้มีความช้านาญที่ใช้ประจ้า   

            (   ) 3. สามารถเก็บได้ทุกคน        (   ) 4.  บริษัทส่งแรงงานมาเก็บ 

46.การเก็บเกี่ยว 

 (   )  ใช้มือปลิดขั้ว ให้ก้านมีความยาว 5-10 เซนติเมตร 

 (   )  ใช้ตะกร้อปลิดให้ก้านมีความยาว 5-10 เซนติเมตร 

47.วัสดุรองรับก่อนมายังจุดรวบรวม 

 (   ) 1. น้าผลมะม่วงใส่ตะกร้าทั้งถุงห่อ   (   ) 2. แกะถุงห่อก่อนน้าผลมะม่วงใส่ตะกร้า    

          (   ) 3. แกะถุงห่อและใส่โฟมตาข่ายก่อนน้าผลมะม่วงใส่ตะกร้า   

48. การขนจากแปลงมายังจุดรวบรวม 

 (   ) 1. แรงงานคนหาม  (   ) 2. ใส่รถเข็น  (   ) 3.ใส่รถปิกอัพ  (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

49. ระยะทางจากแปลงมายังจุดรวบรวม 

  (   ) 1. น้อยกว่า 100 เมตร    (   ) 2. 100-500 เมตร 
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 (   ) 3.501-1000 เมตร    (   ) 4. มากกว่า (ระบุ)............... 

 

การคัดแยก 

 50. แรงงานที่ใช้ในการคัดเกรด  

              (   ) 1.  1-2 คน                         (   ) 2.  3-4 คน                   (   ) 3. มากกว่า5 คน      

51. ข้อก้าหนดในการคัดมะม่วงที่คู่ค้าก้าหนด 

           63.1 น้้าหนักผลไม่ต่้ากว่า.......................กรัม ไม่เกิน.......................กรัม 

           63.2  ต้าหนิ/รอผิวเสียหายน้อยกว่า.............% 

           63.3  อ่ืนๆ(ระบุ)....................................................................................................  

 

 

52. เปอร์เซ็นต์มะม่วงที่ไม่สามารถส่งออกได้ 

          (   ) 1.น้อยกว่า 20 %      (   ) 2. ประมาณ 21 – 30 %   

(   ) 3. ประมาณ 31 -40 %     (   ) 4. มากกว่า 40 %  

53. ท่านมีการจัดการมะม่วงที่ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของคู่ค้าอย่างไร 

              (  ) 1. ขายตลาดท้องถิ่น                           (  ) 2. น้าไปแปรรูป 

              (  ) 3. ขายเหมาให้พ่อค้าท้องถิ่น                 (  ) 4. อื่นๆ(ระบุ)...................................... 

54. ผู้รับซื้อเป็นขาประจ้าหรือไม่ 

 (   ) 1. ขาประจ้าและซื้อติดต่อกันมาแล้วประมาณ ...............ปี 

 (   ) 2. ขาจร (จากอ้าเภอ/จังหวัด/บริษัท)....................................................................................  

55. ในแต่ละปีขายมะม่วงให้กับผู้รับซื้อก่ีราย 

 (   ) 1. รายเดียว เพราะ....................................................................................................  

 (   ) 2. มากกว่าหนึ่งราย ประมาณ.................ราย เพราะ.........................................................  

56. การก้าหนดราคา 

 (   ) 1. ไม่สามารถต่อรองราคาได้  เพราะ............................................................................... 

 (   ) 2. สามารถต่อรองราคาได้  เพราะ............................................................................... 

57. ราคามะม่วงจะสูงหรือต่้าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (   ) 1. ผลผลิตมะม่วงได้มาตรฐานและสม่้าเสมอและไม่มีต้าหนิ 

 (   ) 2. ผลมะม่วงผิวสวยไม่มีรอยต้าหนิจากโรคแมลง 

(   ) 3.ผลผลิตมีสารพิษตกค้างไม่เกินมาตรฐาน 
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(   ) 4.ช่วงเวลาที่มีผลผลิตมะม่วงมีน้อย  

(   ) 5. ตามชื่อเสียงของเจ้าของสวน 

(   ) 6. อ่ืนๆ...........................................………………………………………… 

58. แนวโน้มการปลูกมะม่วงในอนาคต 

 (   ) 1. ปลูกเท่าเดิม.................ไร่ เพราะ................................................................. ................... 

          (   ) 2. ปลูกลดลง.................ไร่ เพราะ.................................................................................. .... 

  (   ) 3. ปลูกเพ่ิมข้ึนเป็น.................ไร่ เพราะ.......................................... .................................... 

59. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะปลูกมะม่วงกี่ไร่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 (   ) 1. ราคาที่ขายได้ในปีที่ผ่านมา 

 (   ) 2. ราคาที่คาดว่าจะขายได้ 

 (   ) 3. ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น เงินทุน และอ่ืนๆ จาก.................... 

 (   ) 4. ปลูกตามเพ่ือนบ้าน 

 (   ) 5. มีตลาดรองรับที่แน่นอน 

 (   ) 6. อ่ืนๆ............................................................................................................... ............. 

                                                                   ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามครั้งนี้. 

ภาคผนวก 3 

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

เลขที่
แบบสอบถาม 

ชื่อ-สกุล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่อยู่ 

01 นายประสิทธิ์  แสงเทียน 27 หมู่ 6 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  
02 นายประสิทธิ์  มงคล 118 หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ. คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
03 นางลออทิพย์  อักษร 14 หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ. คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
04 นายสายันห์  โกมล 39/4 หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ. คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
05 นายสายชล  ลิ้มศาสตร์ 22/1 หมู่ 6 ต.บางโรง อ. คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
06 นายส้านวน  ธรรมธร 90 หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ. คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
07 นายสมนึก มงคล 71/2 หมู่ 3  ต.คลองเขื่อน อ. คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
08 นายชวลิต  พันธุ์คง 17 หมู่ 4  ต.บางคา อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
09 นายแต้ว  มังคะละศิริ 5/1 หมู่ 3  ต.เมืองใหม่ อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
10 นายสมเด็จ  คะประสิทธิ์ 46/1 หมู่ 2  ต.บางคา อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
11 นางยุพิน  มะโนสมบัติ 7 หมู่ 9  ต.เมืองใหม่ อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
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12 นายบุญสม  ศรีศิริโชคชัย 82 หมู่ 2  ต.สาวชะโงก อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
13 นายมนู  สท้านไผท 27/1 หมู่ 6  ต.ปากน้้า อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
14 นายจงกัลป์  ตันเจริญ 4 หมู่ 2  ต.สาวชะโงก อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
15 นายมานพ  แก้ววงษ์นุกูล 56 หมู่ 3  ต.สาวชะโงก อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16 นางสาวกฤษณา  ยิวาพัฒ 10/4 หมู่ 12  ต.ปากน้้า อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
17 นายปรีชา  สท้านไผท 60/1 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
18 นางสมัย  สท้านไผท 27/2 หมู่ 4  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
19 นายศิริชัย  ระฆังทอง 59 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
20 นายวินัย  จงเจริญ 41/1 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
21 นายจินดา  ปอเจริญ 25/1 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
22 นายวิชัย  กรมถิน 85/1 หมู่ 4  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
23 นายสุรชัย  ศิริปุณย์ 22  หมู่ 5  ต.สาวชะโงก อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
24 นางสาวเข็ม  ขจร 122 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
25 นาวสาวเฉลา  ชูฤทธิ ์ 57 หมู่ 6  ต.ปากน้้า อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
26 นายบุญเลิศ  จันทร 8/1  หมู่ 12  ต.ปากน้้า อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
27 นายประสาน  พิเศษ 70/1 หมู่ 1  ต.หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
28 นายสมาน  รุ่งพิบูลย์พันธ์ 19 หมู่ 6  ต.สาวชะโงก อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
29 นายวิฑูรย์  สังวรกิจ 6 หมู่ 5  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
30 นางสาวจริญญา  แซ่เซียว 652 หมู่ 2  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

เลขที่
แบบสอบถาม 

ชื่อ-สกุล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่อยู่ 

31 นายฮุย  พจน์พรหมมณี 118 หมู่ 1  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
32 นายคูณ  พจน์พรหมมณี 118/1 หมู่ 1  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
33 นางละเอียด  ผาวันดี 45/1 หมู่ 3  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
34 นายสุรินทร์  สุริวงค์ 359 หมู่ 11  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
35 นายพนัส  ภู่ระหงษ์   -   หมู่ 5  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
36 นายชัชชัย  ศรีสมบัติ 26 หมู่ 3  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
37 นายสุดใจ  เจริญสุข 37/4 หมู่ 2  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
38 นายพิจัย  วรพิพัฒน์ 118/2  หมู่ 1  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
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39 นายอนุชิต  อุตสาหกุล 94/8 หมู่ 12  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
40 นายบัญชา  แก้วรัมย์ 66/1 หมู่ 14  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
41 นายศักดิ์ดา  ขันติพะโล 765  หมู่ 1  ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
42 นายสุกิจ  นพฤทธิ์ 185/1  หมู่ 12  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
43 นายปรีชา  กรัตพงษ์ 32/4 หมู่ 2  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
44 นายทองใบ  ส่องแสงจันทร์ 43 หมู่ 3  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
45 นายสมเกียรติ  กิจเจรญิไชย 290 หมู่ 6  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
46 นายนิยม  เทศทัต 34/1 หมู่ 2  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
47 นายศิริชัย  พจน์พรหมมณี 118/1 หมู่ 1  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
48 นายวิเชียร  บุษมาตรกุล 79 หมู่ 2  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
49 นางธนภรณ์  นพฤทธิ์ 185/2  หมู่ 12  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
50 นางไพริน  เข็มโรจน์ 25 หมู่ 13  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
51 นายมานัส  คงคาชะนะ 158/1  หมู่ 12  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
52 นายคมสัน  นิราช 85/1  หมู่ 1  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
53 นายสมพงษ์  นิราช 47/1  หมู่ 13  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
54 นายสมัย  นาแก 85/2  หมู่ 1  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
55 นายโกวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ 34 หมู่ 10  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
56 นายวิเชียร  มธุรภารดี 94/6  หมู่ 12 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
57 นายอ้าพล  งามสง่า 39  หมู่ 9  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
58 นางสาวมลฑา  เข็มทิพย์ 116 หมู่ 16  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
59 นางขวัญยืน  นิลวดี 32/3 หมู่ 9   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
60 นายประถม  บุญเรืองพะเนา 120/1 หมู่  8   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
61 นายสมบูรณ์  ศิรประภาพรสกุล 53/2 หมู่  8   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
62 นายวินัย  แจ่มเจริญ 48/3 หมู่  9   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

เลขที่
แบบสอบถาม 

ชื่อ-สกุล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่อยู่ 

63 นางจิ๋ว  เจริญข้า 46 หมู่  8   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
64 นายทิวาศิลป์  บุญแสง 63/2 หมู่  9   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
65 นายประยูร  พรามกูล 3/1 หมู่  6   ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
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66 นายสมบูรณ์  ดีอิ่ม 79/11 หมู่  7   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
67 นางวรณัน  ผลเต็ม 99 หมู่  9   ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
68 นายสันต์  พูลสวัสดิ์ 55 หมู่  4   ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
69 นางเดือน  สุขเกษม 58/1 หมู่  10   ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
70 นางสาวธนวรรณ  แว่นสอน 7 หมู่  13  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
71 นางสมใจ  แว่นสอน 14 หมู่  13  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
72 นายวิทยา  แว่นสอน 6 หมู่  13  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
73 นายนิคม  เกียรติฉวีพรรณ 170 หมู่  13  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
74 นายหอม  ทองสุข 100/1 หมู่  1  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
75 นายประสิทธิ์  จันทวาส 125 หมู่  1  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
76 นางบุญยิ้ม  ศรีทุนา 70 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
77 นายจรัญ  พรหมจันทร์ 59 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
78 นายทิวา  ภู่สวัสดิ ์ 159 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
79 นายสังเวียน  ภู่สวสัดิ์ 240 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
80 นางบุญนาค  ชื่นชม 72 หมู่  1  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
81 นายสุรศักดิ์  จันทวาส 129 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
82 นายสุริยา  คนใจบุญ 145 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
83 นายสมพงษ์  โอสถานนท์ 75 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
84 นางสมพงษ์  คนใจบุญ 104/1 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
85 นายสุเทพ  พานแก้ว 173 หมู่  3  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
86 นางสาวนงนุช  ฝาเฟี้ยม 141 หมู่  13  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
87 นายศิริพจน์  วัชราพฤกษ์ 339 หมู่  18  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
88 นายเย็นใจ  เลิศวรวุฒิ   -  หมู่  5  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
89 นางวนิดา  เกษมสวัสดิ์ 109/5 หมู่  1  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
90 นายบุญชู  ยะหัตตะ 97 หมู่  5  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
91 นายวิเชียร  มิตรโกสุม 42 หมู่ 9  ต.เมืองใหม่ อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
92 นายธนโชติ  คะประสิทธิ์ 68 หมู่ 2  ต.บางคา อ. ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

 


