
เกษตรเขตที่ 3 จับมือภาคเอกชน 
เรงพัฒนาคุณภาพมะมวงเพือ่การสงออก 

......................................................................................... 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง (เกษตรเขตที่ 3) โดยความ
รวมมือทางวิชาการกับสมาคมอารักขาพืชไทย (สอท.) บริษัทไบเออรไทย จํากัด และรานทวีแสง
การเกษตร จังหวัดระยอง จัดฝกอบรมหลักสูตร “การใชสารเคมีการเกษตรที่ถูกตองและปลอดภัย” 
ใหกับสมาชิกชาวสวนมะมวงเพื่อการสงออกใน 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ระยอง สระแกว 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่อยกระดับความรูการปฏิบัติเนนการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะมวง
ที่ถูกตอง  ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (Food Safety) ซ่ึง
จะสงผลตอคุณภาพมะมวงยกระดับการสงออกตางประเทศ ซ่ึงตอไปจะขยายผลสูการพัฒนาผลไมอ่ืนๆ 
อีกหลายชนิด คือ สับปะรด ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ เงาะ 
  สืบเนื่องจากการสัมมนาการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดและการสรางมูลคาเพิ่มผลไม
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ที่โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ซ่ึงมีประเด็นตอเนื่องจาการสัมมนา คือ การเตรียมความพรอมของชาวสวนดานพัฒนา
ระบบการผลิตในฟารมภายใตระบบเกษตรกรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP)  
การปรับปรุงคุณภาพผลไมใหไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ การเชื่อมโยงและสนับสนุนขอมูล 
ทางวิชาการเปนพื้นฐาน ฯลฯ ซ่ึงตอมา สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดจัด
ฝกอบรมความรูใหชาวสวนมะมวงขึ้น โดยความรวมมือจากภาคเอกชน เพื่อติวเขมชาวสวนมะมวงดาน
การใชสารเคมีการเกษตรที่ ถูกตองและปลอดภัย  โดยเนนผูนํากลุมชาวสวนมะมวงในจังหวัด 
คือ ฉะเชิงเทรา สระแกว ระยอง และชลบุรี  จํานวน 30 คน เขารวมรับฟงการบรรยายขอมูลทางวิชาการ 
ภายใตความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการจากสมาคมอารักขาพืชไทย (สอท.) บริษัทไบเออร ไทย 
จํากัด และรานทวีแสงการเกษตรจังหวัดระยอง ที่จัดหาวิทยากรที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวของ 
กับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะมวงมาบรรยายความรูและจัดนิทรรศการประกอบการฝกอบรม 
อยางเต็มรูปแบบ 
  นางปาริชาติ    ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง (เกษตรเขตที่ 3) ไดกลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงคในการจัดอบรมครั้งนี้วา  
กรมสงเสริมการเกษตร เนนการผลิตพืชปลอดภัย ขณะที่ภาคตะวันออกเปนเขตการผลิตผลไมที่สําคัญ
ของประเทศ มีผลไมเพื่อการสงออกหลายชนิดซ่ึงมะมวงก็เปนพืชหนึ่งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่เปนแหลงผลิตดั้งเดิมและมีช่ือเสียงมากในการสงออกมะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 และ
น้ําดอกไมสีทอง การพฒันามะมวงเพื่อการสงออกใชระยะเวลาที่ยาวนานมากกวาจะประสบความสําเร็จ  
โดยเฉพาะสหกรณชมรมชาวสวนฉะเชิงเทรา ถือวาเขมแข็งที่สุดจนเปนแบบอยางของผูปลูกมะมวง 
ในจังหวัดอื่นๆ และก็ยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคนี้ที่ผลิตมะมวงเพื่อการสงออก  อยางไรก็ตาม 
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ในฤดูกาลที่ผานมายังพบวามีการตรวจพบสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐาน (MRL : Maximum Residue 
Limit) ในมะมวงที่สงออกตางประเทศ และสงผลใหถูกระงับการสั่งซ้ือจากตางประเทศ จนตองมีการ
เจรจาทบทวนการเปนคูคามะมวงจากประเทศไทย  เหตุการณนี้ทําใหมะมวงสงออกไมไดเหลือตกคาง
จํานวนมาก ราคามะมวงในประเทศจึงตกต่ํา จากเหตุการณขางตนสะทอนถึงองคความรูและการปฏิบัติ
ของชาวสวนมะมวงที่ยังมีจุดออนดานการใชสารเคมีควบคุมปองกันและกําจัดศัตรูมะมวง  ดังนั้นสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จึงไดจัดการฝกอบรมการใชสารเคมีเกษตรที่
ถูกตองและปลอดภัยขึ้นเพื่อเปนการทบทวนและเพิ่มหลักการ วิธีการและจุดเนนที่ควรปฏิบัติเพื่อให
ไดผลผลิตมีคุณภาพไมมีสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงการฝกอบรมครั้งนี้ไดรับความ
รวมมือและสนับสนุนดานวิชาการจากสมาคมอารักขาพืชไทย (สอท.)  บริษัทไบเออร ไทย จํากัด และ
รานทวีแสงการเกษตรจังหวัดระยอง  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
ขอขอบคุณผูนําชาวสวนมะมวงและภาคเอกชนทุกภาคสวนที่รวมกันพัฒนามะมวงเพื่อการสงออกใหมี
คุณภาพและจะสรางความมั่นคงดานตลาดไดสืบไป 
สําหรับการบรรยายความรูทางวิชาการนั้น สรุปตามวาระการนําเสนอไดดังนี้ 
 1. นายมนตรี   กลาขาย    นักวิชาการอาวุโส  ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง  (เกษตรเขตที่ 3) ไดสรุปแนวคิดและหลักการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและ 
ไดมาตรฐาน  ไววามาตรการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (Food Safety) นั้น กรมสงเสริมการเกษตร 
เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป 2547 ซ่ึงปแรกนั้นรณรงคใหเกษตรทั่วประเทศเพื่อกระตุนใหมีการรับรูถึง
สถานการณที่ประเทศคูคาและผูบริโภคทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนความคิดคานการบริโภคผลผลิตและ
ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร โดยเนนสุขอนามัย และความปลอดภัยจากการปนเปอนตางๆ ทั้ง
สารเคมีตกคางและเชื้อจุลินทรียสาเหตุโรคภัยไขเจ็บเพราะมีเหตุการณระบาดของโรคไขหวัดนก  
โรคซาร โรควัวบา ความกังวลดานอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs : Genetically Modified 
Organisms)  การสรางความยุติธรรมทางการคาภายใตระบบเขตการคาเสรี (FTA : Free Trade Area) 
และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ที่
กําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ รวมทั้งการรวมตัวกันของประเทศตางๆ ที่เปนพันธมิตรตาม
เขตภูมิศาสตร เพื่อรักษาผลประโยชนทางระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงสถานการณขางตนทําใหเกษตรกรไทยตอง
ปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ และการปฏิบัติดานการผลิตภาคเกษตรอยางรวดเร็วเพื่อสามารถแขงขันกับ
ประเทศคูแขงการตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีอํานาจการตอรองสูงมาก  ซ่ึงหากเกษตรกรไมมี
การปรับตัวจะเปนจุดออนและอุปสรรคที่สงผลรายตอวงการผลไมเมืองไทยจนทําใหไมสามารถแขงขัน
กับตางประเทศได ภายใตสถานการณรอบดาน  กรมสงเสริมการเกษตรจึงจัดโครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานขึ้น โดยมีการจัดระบบการผลิตในฟารมเกษตรกรรวมกับกรม
วิชาการเกษตรเพื่อสรางความเชื่อมั่นกับผลผลิตและผลิตภัณฑ  โดยเนนดานความปลอดภัยของอาหาร
จากฟารมสูโตะ (From Farm to Table) การจัดระบบการรับรองการผลิต (Food Chain) และ
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ความสามารถสอบทวนยอนกลับสูแหลงที่มาของอาหาร (Traceability) ซ่ึงทั้งหมดอยูภายใตระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) เปนตัวขับเคลื่อนภายใตปรัชญา “การผลิต
อาหารปลอดภัยตองมีขั้นตอนที่มาตรฐาน”  และตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่ดีดวย ซ่ึงภายใตระบบที่
กําหนดขึ้นจะสงผลใหไดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยมีมาตาฐาน เปนการสรางโอกาสทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและการสงออกสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางสมดุลดังนั้นการฝกอบรมความรูดาน
การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัยในมะมวงวันนี้จึงเปนอีกวาระหนึ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
เกษตรกรไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสูเปาหมายของโครงการสงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยของ
ประเทศใหประสบความสําเร็จและยั่งยืน 
 2. นางนงนุช   ยกยองสกุล   คณะอนุกรรมการฝายการใชสารเคมีอยางถูกตอง สมาคมอารักขา
พืชไทย  (สอท . )  และหัวหนาโครงการพืชอาหารปลอดภัยของบริษัทไบเออร  ไทย  จํ ากัด  
ไดกลาวถึง สมาคมอารักขาพืชไทยวามีสมาชิกในธุรกิจอารักขาพืชในประเทศไทยมากวา 30 บริษัท 
ตั้งขึ้นเพื่อกําหนดความรับผิดชอบและมาตรการที่เหมาะสมรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการ
จําหนายและการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การทํางานเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอคนและ
ส่ิงแวดลอมและการใชสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การทํางานกับภาครัฐจะเปน 
การฝกอบรมวิชาการ ใหกับรานคาและเกษตรกรเพื่อมีความรูและเขาใจในการใชสารเคมีอยางถูกตอง
และปลอดภัย  ซ่ึงจากขอมูลการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยป 2543 รวม 57,738 ตัน  
เปนมูลคามากกวา 30,000 ลานบาท ที่สําคัญเกษตรกรยังขาดความรูดานการใชสารเคมีอยางถูกตอง  
จึงสงผลกระทบตอการตกคางในผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร กอปญหาดานการสงออก
และไมยอมรับของลูกคาตางประเทศ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไดมีการสํารวจปริมาณสารเคมี
ตกคางในพืชผัก ซ่ึงตรวจพบวามีพืชผักหลายชนิดที่มีสารเคมีตกคางและเกินมาตรฐานที่กําหนดสงผล
กระทบตอสุขภาพโดยรวมของประชากรไทยจํานวนมาก ซ่ึงหากมีการใหความรูเกษตรกรอยางตอเนื่อง
และมีมาตรการที่ดีจะชวยยกระดับคุณภาพผลผลิตภาคเกษตรของไทยใหโดดเดนยิ่งขึ้น เพราะผลไมไทย
นั้นมีความหลากหลายและมีคุณสมบัติที่เหนือกวาดานรสชาติ ความหวาน เปรี้ยว สีสัน และสามารถ
ผลิตไดตลอดป ไมซํ้ากัน ตรงนี้ถือวาเปนจุดแข็งและโอกาส โดยเฉพาะผลไมหลัก 6 ชนิด คือ สับปะรด 
ลําไย ล้ินจี มังคุด เงาะ และมะมวง นั้นทางประเทศสหรัฐอเมริกาไดอนุญาตใหนําเขาจากประเทศไทย 
จึงเปนโอกาสดีที่พวกเราจะรวมกันพัฒนาคุณภาพเพื่อสงออก โดยเฉพาะมะมวงนั้นสหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดที่มีความตองการมากเพราะการนําเขามะมวงของสหรัฐฯ นั้นเปน 35% ของการสงออกมะมวง 
ของโลก ซ่ึงก็นําเขาจากประเทศเม็กซิโก เฮติ เปรู และบราซิล  อยากจะใหดูตัวเลขการสงออกมะมวง
ของไทย ป 2549 ในรูปของการสงออกผลไมแชแข็ง และบรรจุกระปอง จํานวน 13,353 ตัน มูลคา 
548.33 ลานบาท โดยมีตลาดสงออกสําคัญตามชนิดมะมวง คือ มะมวงผลสด และแชแข็งสงขายประเทศ 
ญี่ปุน มาเลเซีย สหรัฐ เกาหลีใต ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฮองกง สิงคโปร จีน สหภาพยุโรป ไตหวัน 
ตลาดมะมวงบรรจุกระปอง มูลคา 432.5 ลานบาท สงไปประเทศ ญี่ปุน ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมันนี  
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ฝร่ังเศส  เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม นิวซีแลนด สหรัฐ รัสเซีย ซ่ึงตลาดเหลานี้ก็มีมะมวงคูแขง เชน มะมวง
คาราบาวของประเทศฟลิปปนส มะมวงเออรวินของเม็กซิโก เปนตน 
  ในป 2549 ที่ผานมาผูสงออกมะมวงของไทยพบอุปสรรคใหญ คือสารเคมีตกคาง 
ในมะมวง จึงทําใหประเทศผูนําเขาขอทบทวนดานการซื้อมะมวงจากประเทศไทยสงผลกระทบตอราคา
มะมวงในประเทศที่ต่ํามากเมื่อพูดถึงสารเคมีตกคางในมะมวงที่พบสวนใหญจะเปนสารกําจัดศัตรูพืช 
ที่ชาวสวนใชฉีดพนทุกระยะการเจริญเติบโต และระยะการพัฒนาผลมะมวงซึ่งสารเคมีขางตนถูก
กําหนดปริมาณสูงสุดที่ยอมใหมีอยูไดในผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาบริโภคหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืชตาม
คําแนะนําหรือทีเรียกกันวาคา เอ็ม อาร แอล (MRL : Maximum Residue Limits) ซ่ึงเปนเกณฑที่แตละ
ประเทศกําหนดขึ้นตามระเบียบกฎหมายของแตละประเทศอาจมีความแตกตางกันตามปริมาณสารเคมี
และชนิดของสารเคมีและ/ หรือคิดตามคาเอ็ม อาร แอล มาตาฐานของ โคเดกซ (Codex MRL) หรือตาม
กลุมประเทศแถบยุโรป สหรัฐ และญี่ปุน ตัวอยางสารเคมีที่มีการกําหนดคาเอ็ม อาร แอล แตกตางกัน 
ตัวอยางสารคารบารลที่ใชกําจัดเพลี้ยจักจั่นในมะมวงมีการกําหนดคา MRL แตกตางกัน ดังนี้  
สหรัฐและ CODEX ไมกําหนด (none) กลุม EU 0.05 มก.ตอ กก. ออสเตรเลีย 5 มก.ตอ กก.  
ญี่ปุน 3 มก.ตอ กก. มาเลเซีย 5 มก. ตอ กก. ไตหวัน 0.5 มก. ตอ กก. เปนตน ตรงนี้ช้ีใหเห็นวาเราตอง 
มีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคา MRL ของทุกประเทศวาเปนอยางไร  
  แตอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญสุดคือสารเคมีประเภทหามใชหรือมีการยกเลิกการใช 
ไปแลวแตยังมี เกษตรกรบางสวนไมทราบและ /  หรือ  มีการปลอมปนจากผูจําหนายสารเคมี  
เมื่อเกษตรกรนําไปใชและลูกคามีการตรวจพบจะทําการตรวจเขม 100% หรือยกเลิกการซื้อผลผลิตทันที
และประกาศใหสมาชิกของเขาทราบวาบริษัทใดผานหรือไมผานการออกใบรับรองจากประเทศลูกคา 
โดยใชชองทางสื่อ หรือทาง Internet (Positive list) ตัวอยางสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 4 กลุมที่มีการประกาศ
ยกเลิกการใชแบงเปน 4 กลุม คือ  1) กลุมออแกนโนคลอไรด มี 13 ชนิด 2) กลุมออแกนโนฟอสเฟส  
มี 15 ชนิด 3) กลุมไพรีทรอยด มี 6 ชนิด และ4) กลุมคารบาเมท มี 4 ชนิด  
  ดังนั้นเกษตรกรจึงตองมีการปฏิบัติภายหลังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  
ที่เรียกวา การทิ้งชวงระยะเวลากอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Pre-Harvest Interval: PHI) เพื่อใหแนใจ 
วาสารเคมีที่ใชมีการสลายตัวเปล่ียนเปนสารที่มีพิษนอยลงหรือไมมีพิษแลว ซ่ึงจะขึ้นกับปจจัยตางๆ  
คือ จุลินทรียตางๆ แสงแดด ฝน ความเปนกรดเปนดางและเอ็นไซมที่มีอยูในพืชแตละชนิด เพื่อเปน 
การปองกันปญหาสารเคมีตกคางและการใชสารเคมีผิดพลาด เกษตรกรจําเปนตองทําการศึกษาเรียนรู
และติดตามขอมูลขาวสารใหทันกับสถานการณ  โดยเฉพาะการซื้อสารเคมีจากแหลงที่เชื่อถือได 
เชน บริษัทผูผลิตที่มีมาตรฐาน ตัวแทนการคา/ รานจําหนายที่มีความรับผิดชอบ การปรึกษาหารือ
นักวิชาการและองคกรที่สามารถใหความกระจางดานนี้ไดที่สําคัญควรมีการปฏิบัติที่ถูกตองและ
เหมาะสม และ/หรือ ผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Integrated Pest Management : IPM) การจัดหา
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่อยูในสภาพสมบูรณ และการแตงกายระหวางปฏิบัติงาน ซ่ึงในสวนของ
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ผลิตภัณฑสารเคมีตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสารเคมี วิธีการ องคประกอบ การอบรมวิธีการใช การเก็บ
รักษา ขนสง ทําลายเศษบรรจุภัณฑที่เหลือจากการใช วิธีใชถูกตอง ความถี่ ระยะเวลา ชนิดศัตรูพืช และ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 3. บทสรุป 
 จากการจัดฝกอบรมชาวสวนมะมวงในเขตภาคตะวันออกครั้งนี้ ถือวาเปนการสานตอ
กิจกรรมความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรแบบบูรณาการ เพื่อรวมกันพัฒนา
ระบบการผลิตมะมวงใหมีคุณภาพเพื่อการสงออกไดมากขึ้นเปนการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มไปพรอม
กันเพราะสําหรับภาครัฐฝายเดียวคงมีขอจํากัดหลายประการ   โดยเฉพาะดานวิชาการใหมๆ  
ดานการตลาด  ขอมูลเจาะลึก และวิทยากรที่มีความรูประสบการณ รวมทั้งงบประมาณดวย ซ่ึงหากจะ
มองดานการพัฒนาเชิงระบบนาจะเปนตัวแบบการทํางานเชิงประสาน หรือบูรณาการไดระดับหนึ่งที่
สําคัญสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง (เกษตรเขตที่ 3) ไดจัดทําโปรแกรมการ
ฝกอบรมชาวสวนผลไมสําคัญๆ อีกหลายชนิดไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด และลองกอง โดยมี
แผนการประสานไปสูระบบตลาดทั้งในประเทศ  ผูแปรรูปและผูสงออก ในอนาคตอีกดวยพบกันคราว
หนากับเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนที่จะนํามาฝากกันเหมือนเดิม 
 

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

 ขอขอบคุณ คุณนงนุช   ยกยองสกุล และคุณพิชญพงศ   ธรรมสรณ  
สมาคมอารักขาพืชไทย (สอท.) 

 คุณดุษฎี    สันติรณรงค  และคุณวีระศกัดิ์   ลิขิตมั่นชัย  
 บริษัทไบเออรไทย จํากัด 
 คุณสมเกียรติ   โสภณสุข 
 รานทวีแสงการเกษตรจังหวดัระยอง  
 ผูนํากลุมผูปลูกมะมวงในจังหวัดระยอง  สระแกว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
 

 มนตรี    กลาขาย : สรุป 
 สุจิตรา    รุงรัศมีวิริยะ : รายงาน 10 กันยายน 2550  


