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คำนำ

 มะมวงเปนไมผลสำคัญที่มีการปลูกมากกวา 100 ประเทศ อินเดียเปนผูผลิต 
รายใหญท่ีสุดของโลกและมีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 14.5 ลานไร ผลผลิต 12.75 ลานตัน รองมา 
คือ จีน ไทย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก ประเทศท่ีสงออกมะมวงเปนหลัก ไดแก เม็กซิโก 
ฟลิปปนส ปากีสถาน บราซิล อินเดีย สวนประเทศไทยมะมวงจัดเปนไมผลที่มี 
การปลูกมากที่สุด พื้นที่ปลูกประมาณ 2.8 ลานไร ผลผลิต 3 ลานตัน ใชบริโภค 
ภายในประเทศ 96 % แปรรูป 1.67 % และสงออกเพียง 2.33 %  ซ่ึงปริมาณการสงออก 
นับวานอยเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกและผลผลิต ปญหาสวนหนึ่งมาจากคุณภาพผลผลิต 
ที่ไดมาตรฐานมีปริมาณนอย ผลผลิตถูกทำลายจากศัตรูพืชมาก ผิวผลบางทำให
เนาเสียงายและไมทนทานตอการขนสง รวมท้ังอายุการเก็บรักษาส้ัน และผลผลิตสวนใหญ 
ใชการขนสงทางอากาศทำใหมีคาขนสงสูง ปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนขีดจำกัดในการสงออก 
และการแขงขันของมะมวงไทย แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในดาน 
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสามารถกระจายการผลิตมะมวงไดเกือบตลอดป ดังนั้นจึง 
จำเปนตองพัฒนาการผลิตมะมวงใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานมากขึ้น 
ผลิตผลมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เพียงพอกับความตองการของตลาด ไมเกิด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน 
 สถาบันวิจัยพืชสวน จึงไดจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก โดยนำองคความรูตางๆ ในการผลิตมะมวง 
คุณภาพทั้งจากประสบการณของนักวิจัยที่ทำงานดานมะมวง รวมทั้งจากเอกสาร 
คำแนะนำตางๆ มารวบรวมและถายทอดลงในหนังสือเลมนี้ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะเปนประโยชนแกนักวิชาการ เกษตรกร ผูประกอบการ และผูอานทั่วไป และ 
สามารถนำไปปฏิบัติหรือปรับใชในการผลิตมะมวง เพ่ือใหไดผลผลิตคุณภาพ ชวยเพ่ิม 
ศักยภาพการผลิตและการสงออกมะมวงของไทยในตลาดโลก

(นายสมบัติ  ตงเตา)
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
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ชองทางและสัดสวนการจำหนายมะมวงของไทย ป 2556ชองทางและสัดสวนการจำหนายมะมวงของไทย ป 2556

ผลผลิตมะมวง (100%)

(3.14 ลานตัน)

ผลผลิตมะมวง (100%)

(3.14 ลานตัน)

ที่มา: ราตรี (2557) การพัฒนาชองทางการตลาดมะมวงจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บริโภคสดในประเทศ

(96%)

แปรรูป

(1.67%)

สงออก

(2.33%)

ผลิตภัณฑแปรรูป/

กระปอง (1.17%)

รูปผลสดและแชแข็ง

(1.16%)
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บทที่ 1
ความสำคัญ และสถานการณ 

ความสำคัญ
 มะมวง (Mangifera indica L.) เปนไมผลเขตรอนที่มีความสำคัญของโลก 
โดยมีประเทศผูปลูกมากกวา 100 ประเทศ ประเทศแถบทวีปเอเชียมีการผลิต 
มะมวงมากที่สุดประมาณ 77 % ของผลผลิตโลก รองมาคือ อเมริกาและแอฟริกา 
ผลิต 19 และ 9 % ตามลำดับ ประเทศอินเดียผลิตมากที่สุด ประมาณรอยละ 50 % ของ 
ผลผลิตรวมท้ังโลก รองมาคือ จีน ไทย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก สวนประเทศผูสงออก 
รายใหญที่สำคัญ ไดแก เม็กซิโก บราซิล อินเดีย ไทย และฟลิปปนส ประเทศผูนำเขา 
มะมวงสดที่สำคัญ ไดแก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และจีน ปจจุบัน 
ประเทศผูผลิตที่สำคัญของโลกทั้งอินเดีย และจีน มีการเพิ่มพื้นที่ปลูก 31.9 และ 
36.4 % ผลผลิตเพิ่ม 60.4 และ 23.5 % ตามลำดับ จากสถานการณการผลิต 
และการสงออกมะมวงของประเทศไทยแมวาจะจัดอยูลำดับที่ 3 และ 4 ของโลก 
แตปริมาณการสงออกนอย โดยผลผลิตสวนใหญ 96 % ใชบริโภคภายในประเทศ สงออก 
เพียง 2.3 % (ภาพที่ 1) ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองปรับตัว และพัฒนาการผลิต 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพใหเพียงพอ และสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด รวมท้ังเพ่ิมมูลคาผลิตผล ลดตนทุนการผลิต และคาขนสง 
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ความสำคัญ และสถานการณ 

ความสำคัญ
 มะมวง (Mangifera indica L.) เปนไมผลเขตรอนที่มีความสำคัญของโลก 
โดยมีประเทศผูปลูกมากกวา 100 ประเทศ ประเทศแถบทวีปเอเชียมีการผลิต 
มะมวงมากที่สุดประมาณ 77 % ของผลผลิตโลก รองมาคือ อเมริกาและแอฟริกา 
ผลิต 19 และ 9 % ตามลำดับ ประเทศอินเดียผลิตมากที่สุด ประมาณรอยละ 50 % ของ 
ผลผลิตรวมท้ังโลก รองมาคือ จีน ไทย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก สวนประเทศผูสงออก 
รายใหญที่สำคัญ ไดแก เม็กซิโก บราซิล อินเดีย ไทย และฟลิปปนส ประเทศผูนำเขา 
มะมวงสดที่สำคัญ ไดแก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และจีน ปจจุบัน 
ประเทศผูผลิตที่สำคัญของโลกทั้งอินเดีย และจีน มีการเพิ่มพื้นที่ปลูก 31.9 และ 
36.4 % ผลผลิตเพิ่ม 60.4 และ 23.5 % ตามลำดับ จากสถานการณการผลิต 
และการสงออกมะมวงของประเทศไทยแมวาจะจัดอยูลำดับที่ 3 และ 4 ของโลก 
แตปริมาณการสงออกนอย โดยผลผลิตสวนใหญ 96 % ใชบริโภคภายในประเทศ สงออก 
เพียง 2.3 % (ภาพที่ 1) ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองปรับตัว และพัฒนาการผลิต 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพใหเพียงพอ และสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด รวมท้ังเพ่ิมมูลคาผลิตผล ลดตนทุนการผลิต และคาขนสง 

 

ภาพที่ 1 ชองทางและสัดสวนการจำหนายมะมวงของไทย ป 2556
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พันธุมะมวงการคาของประเทศผูผลิตที่สำคัญ
 มะมวง เปนไมผลที่มีความหลากหลายของพันธุมาก ซึ่งมีความแตกตางกัน 
ทั้งรูปราง ขนาด น้ำหนัก สีผิว เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น ฯลฯ  ทั่วโลกมีมากกวา 1,000 
พันธุ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม monoembryony กลุมนี้เมื่อนำเมล็ดไปเพาะแลว 
ไดตนกลาตนเดียว สวนกลุม polyembryony จะไดตนกลาหลายตน มะมวงอินเดีย 
สวนใหญจัดอยูในกลุม monoembryony สวนมะมวงแถบอินโดนีเชีย ฟลิปปนส 
และไทย จัดอยูในกลุม polyembryony  สำหรับมะมวงพันธุการคาของประเทศ 
ผูผลิตและสงออกที่สำคัญ เชน อินเดีย พันธุ Alphonso, Badami, Bombay, 
Chausa, Dashehari, Fazli, Himsagar และ Kesar ปากีสถาน พันธุ Anwar Ratol, 
Baganapalli, Chaunsa และ Sindhri จีน พันธุ Baiyu, Guixiang, Huangpi, 
Huangyu, Macheco, Sannian และ Yuexi No.1 ไทย พันธุ  น้ำดอกไม มหาชนก 
และโชคอนันต อินโดนีเซีย  พันธุ Golex, Cenkir, Arumanis และ Gedong  เม็กซิโก 
พันธุ Haden, Irwin, Kent, Palmer, Sensation, Tommy Atkins และ Van Dyke  
เปรู พันธุ Hadden, Keitt และ Tommy Atkins  ฟลิปปนส พันธุ Carabao, Manila Super, 
Pico, Binoboy, Pahutan และ Senora เปนตน สวนการผลิตมะมวงของประเทศ 
ในอาเซียนที่มีการสงออก เชน ประเทศฟลิปปนส พันธุ carabao ตลาดสงออก ญี่ปุน 
อเมริกา และยุโรป ประเทศกัมพูชา พันธุแกวขมิ้น ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม 
(ภาพท่ี 2) ดานฤดูการผลิตของแตละประเทศมีความแตกตางกัน เชน อินเดีย ฤดูกาล 
ผลิตชวงมีนาคม-กรกฎาคม เม็กซิโก ชวงมีนาคม-กันยายน สำหรับประเทศไทย 
จะมีการผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดู จึงมีผลผลิตเกือบตลอดป (ตารางที่ 1)
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Yuwen                    Hongxiangya  Jinxing

Tainong no.1        Guire no.82 (Gui 7)           Guifei

ภาพที่ 2  มะมวงพันธุการคาของประเทศตางๆ
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของมะมวงไทย
 แมประเทศไทยจะมีการผลิตและการสงออกมะมวงลำดับที่ 3 ของโลก แตการผลิต 
และการสงออกมะมวงของไทยพบปญหาและอุปสรรคหลายประการสรุปได 
ดังนี้
 1. ผลผลิตที่ไดมาตรฐานมีนอย จากการศึกษาการผลิตมะมวงในภาคตะวันออก พบวา 
เกษตรกรทั่วไปผลิตมะมวงที่ไดเกรดสงออกเพียง 15-20 % เกษตรกรที่พัฒนาการผลิต 
ไดเกรดสงออก 20-60 % ดังนั้นเกษตรกรจะตองปรับและพัฒนาการผลิตเพื่อใหได 
ผลผลิตที่ไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น มีการปองกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดกับผลผลิต 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมตน การออกดอก การพัฒนาการของผล การควบคุม 
ศัตรูพืช ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และขนสงไปยังผูรวบรวมหรือผูสงออก เกษตรกร 
ตองเนนการเพิ่มคุณภาพผลิตผลควบคูกับปริมาณ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยทาง 
อาหาร และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

 2. ขาดการบริหารจัดการแปลงท่ีถูกตอง จะเห็นไดวาเกษตรกรผูผลิตมะมวงสมัคร 
เขาระบบ GAP นอย เกษตรกรบางสวนมีการจัดการแปลงไมถูกตอง ซึ่งเปนสาเหตุ 
หนึ่งที่ทำใหไดผลผลิตเกรดสงออกนอย ดังนั้นเกษตรกรผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 
ควรสมัครเขาระบบ GAP และจัดการการผลิตตามระบบ GAP อยางเครงครัด 
มีการรวมกลุม มีการวางแผนการผลิตและจัดการผลิตอยางเหมาะสมในทุกข้ันตอน
การผลิต และใชปจจัยการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมใชวัตถุอันตรายที่ทาง 
ประเทศคูคาหามใชอยางเด็ดขาด 
 3. ผลผลิตกระจายตัวไมสม่ำเสมอ แมปจจุบันเกษตรกรสามารถกระจายการผลิต 
มะมวงไดเกือบตลอดป แตบางชวงเวลาการผลิตนอกฤดูไดผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 
ไดเกรดสงออกนอยและตนทุนสูง โดยเฉพาะชวงฤดูฝน ปจจุบันมีการนำเขามะมวง 
พันธุแกวขม้ินจากประเทศกัมพูชาเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีผลผลิตมีนอย ดังน้ันการพัฒนา 
ทั้งดานพันธุและเทคโนโลยีการผลิตที่ใหมีผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ำเสมอและได
คุณภาพจึงเปนสิ่งจำเปน
 4. พันธุไมหลากหลาย ปจจุบันพันธุที่สงออกหลักของไทยคือ พันธุน้ำดอกไม รวมทั้ง 
มีพันธุมหาชนก โชคอนันต และแรด บางสวน ดังนั้นการพัฒนาพันธุที่เหมาะสมกับ 
ตลาดใหเพิ่มมากขึ้นเปนสิ่งจำเปน การพัฒนาพันธุจะตองศึกษารสนิยมของผูบริโภค 
ดวยวาตองการคุณภาพผลอยางไร ทั้งรสชาติ สี กลิ่น ฯลฯ ซึ่งแนวโนมผูบริโภค 
จะใหความสำคัญทางดานคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น 
 5. ตนทุนการผลิตสูง ตนทุนการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกระหวาง 19,000-     
26,000 บาท/ไร โดยเปนตนทุนดานปจจัยการผลิตประมาณ 12,500 บาท 
(ตนทุนหลักๆ คือ ปุย สารเคมี และถุงหอ) แรงงาน 7,600 บาท และตนทุนดานอื่นๆ 
เชน ไฟฟา น้ำมัน 6,000 บาท/ไร ดังนั้นการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณ 
ผลผลิตคุณภาพ จะชวยใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
 6. คาขนสงสูง การสงออกมะมวงสวนใหญขนสงทางเครื่องบินซึ่งมีตนทุนสูงกวาการ 
ขนสงทางเรือ 5-6 เทา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเพื่อการ 
ขนสงทางเรือ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับประเทศคูแขงไดมากขึ้น 
 7. ความแปรปรวนของภูมิอากาศ นับเปนอุปสรรคสำคัญอยางหน่ึงในการผลิตมะมวง 
ซึ่งปจจุบันเกษตรกรพบปญหามากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเรียนรูการทำการเกษตร 
แบบแมนยำ การติดตามขอมูลขาวสารการพยากรณอากาศ การสังเกต และมีการ 
จัดการเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสภาพดังกลาว 

ประเทศ/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อินเดีย

ไทย

เม็กซิโก

ปากีสถาน

อินโดนีเซีย

ฟลิปปนส

บราซิล

ญี่ปุน
ที่มา ราตรี เมนประเสริฐ (2557)

ผลผลิตในฤดู                ผลผลิตนอกฤดู

ตารางที่ 1 ฤดูกาลผลิตมะมวงของประเทศตางๆ
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของมะมวงไทย
 แมประเทศไทยจะมีการผลิตและการสงออกมะมวงลำดับที่ 3 ของโลก แตการผลิต 
และการสงออกมะมวงของไทยพบปญหาและอุปสรรคหลายประการสรุปได 
ดังนี้
 1. ผลผลิตที่ไดมาตรฐานมีนอย จากการศึกษาการผลิตมะมวงในภาคตะวันออก พบวา 
เกษตรกรทั่วไปผลิตมะมวงที่ไดเกรดสงออกเพียง 15-20 % เกษตรกรที่พัฒนาการผลิต 
ไดเกรดสงออก 20-60 % ดังนั้นเกษตรกรจะตองปรับและพัฒนาการผลิตเพื่อใหได 
ผลผลิตที่ไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น มีการปองกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดกับผลผลิต 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมตน การออกดอก การพัฒนาการของผล การควบคุม 
ศัตรูพืช ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และขนสงไปยังผูรวบรวมหรือผูสงออก เกษตรกร 
ตองเนนการเพิ่มคุณภาพผลิตผลควบคูกับปริมาณ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยทาง 
อาหาร และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

 2. ขาดการบริหารจัดการแปลงท่ีถูกตอง จะเห็นไดวาเกษตรกรผูผลิตมะมวงสมัคร 
เขาระบบ GAP นอย เกษตรกรบางสวนมีการจัดการแปลงไมถูกตอง ซึ่งเปนสาเหตุ 
หนึ่งที่ทำใหไดผลผลิตเกรดสงออกนอย ดังนั้นเกษตรกรผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 
ควรสมัครเขาระบบ GAP และจัดการการผลิตตามระบบ GAP อยางเครงครัด 
มีการรวมกลุม มีการวางแผนการผลิตและจัดการผลิตอยางเหมาะสมในทุกข้ันตอน
การผลิต และใชปจจัยการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมใชวัตถุอันตรายที่ทาง 
ประเทศคูคาหามใชอยางเด็ดขาด 
 3. ผลผลิตกระจายตัวไมสม่ำเสมอ แมปจจุบันเกษตรกรสามารถกระจายการผลิต 
มะมวงไดเกือบตลอดป แตบางชวงเวลาการผลิตนอกฤดูไดผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 
ไดเกรดสงออกนอยและตนทุนสูง โดยเฉพาะชวงฤดูฝน ปจจุบันมีการนำเขามะมวง 
พันธุแกวขม้ินจากประเทศกัมพูชาเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีผลผลิตมีนอย ดังน้ันการพัฒนา 
ทั้งดานพันธุและเทคโนโลยีการผลิตที่ใหมีผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ำเสมอและได
คุณภาพจึงเปนสิ่งจำเปน
 4. พันธุไมหลากหลาย ปจจุบันพันธุที่สงออกหลักของไทยคือ พันธุน้ำดอกไม รวมทั้ง 
มีพันธุมหาชนก โชคอนันต และแรด บางสวน ดังนั้นการพัฒนาพันธุที่เหมาะสมกับ 
ตลาดใหเพิ่มมากขึ้นเปนสิ่งจำเปน การพัฒนาพันธุจะตองศึกษารสนิยมของผูบริโภค 
ดวยวาตองการคุณภาพผลอยางไร ทั้งรสชาติ สี กลิ่น ฯลฯ ซึ่งแนวโนมผูบริโภค 
จะใหความสำคัญทางดานคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น 
 5. ตนทุนการผลิตสูง ตนทุนการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกระหวาง 19,000-     
26,000 บาท/ไร โดยเปนตนทุนดานปจจัยการผลิตประมาณ 12,500 บาท 
(ตนทุนหลักๆ คือ ปุย สารเคมี และถุงหอ) แรงงาน 7,600 บาท และตนทุนดานอื่นๆ 
เชน ไฟฟา น้ำมัน 6,000 บาท/ไร ดังนั้นการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณ 
ผลผลิตคุณภาพ จะชวยใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
 6. คาขนสงสูง การสงออกมะมวงสวนใหญขนสงทางเครื่องบินซึ่งมีตนทุนสูงกวาการ 
ขนสงทางเรือ 5-6 เทา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเพื่อการ 
ขนสงทางเรือ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับประเทศคูแขงไดมากขึ้น 
 7. ความแปรปรวนของภูมิอากาศ นับเปนอุปสรรคสำคัญอยางหน่ึงในการผลิตมะมวง 
ซึ่งปจจุบันเกษตรกรพบปญหามากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเรียนรูการทำการเกษตร 
แบบแมนยำ การติดตามขอมูลขาวสารการพยากรณอากาศ การสังเกต และมีการ 
จัดการเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสภาพดังกลาว 

ประเทศ/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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 จากผลวิเคราะหดังกลาวไดจัดมะมวงอยูในกลุม New wave คือ เปนสินคาที่ตลาด 
มีความตองการสูง แตมีขีดความสามารถในการแขงขันอยูในระดับต่ำในทุกๆ ดานของ 
หวงโซมูลคา ตองมีการพัฒนาหรือปรับตัวใหสามารถแขงขันได และตองจัดการใหสินคา 
มีคุณภาพสูงตามความตองการของตลาด ซึ่งจากขอไดเปรียบดานสภาพภูมิประเทศของไทย 
ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการปลูกพืช ผลผลิตเปนที่ยอมรับของตลาดการผลิตและ 
การสงออกไดมาตรฐาน (GAP, GMP) แตตนทุนการผลิตสูงและระบบชลประทานไมดี 
การใชเทคโนโลยีการผลิตกระจายไมทั่วถึง ซึ่งเมื่อเทียบความสามารถในการแขงขันกับ 
ประเทศฟลิปปนสจะอยูในระดับต่ำ มะมวงของฟลิปปนสจัดเปนสินคาสำคัญอันดับ 3 
รองจากกลวยและสับปะรด โดย 70 % ของผลผลิตมะมวงใชบริโภคภายในประเทศและ 
มีการสงออกไปทุกตลาดมากกวาไทย ตลาดสงออกผลสดท่ีสำคัญ คือ ฮองกง จีน เกาหลีใต 
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  สงมะมวงพันธุคาราบาวเกรดรองไปญี่ปุนทางเรือ 
ครองสวนแบงการตลาดประมาณ 50 % ซึ่งมีความไดเปรียบตนทุนต่ำและระยะทาง 
การขนสงใกลกวา ดังนั้นการพัฒนาความพรอมของมะมวงเพื่อการแขงขันจะตองมีการ 
บริหารจัดการทั้งระบบในโซอุปทานการผลิตของมะมวง 
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ศักยภาพการแขงขัน           ขอไดเปรียบ   ขอเสียเปรียบ
ดานการผลิต    สภาพแวดลอม ภูมิประเทศ เอื้ออำนวย ผลผลิต/ไรต่ำ 
 ปญหาภัยธรรมชาติมีนอย มีความ คาแรงงานสูง 
 หลากหลาย ทางพันธุกรรมพืช รวมทั้ง
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิต
 และหลังการเก็บเกี่ยว 

ดานการแปรรูป มีเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย วัตถุดิบราคาสูง
 สินคามีคุณภาพและมีความหลากหลาย 

ดานการตลาด    เปนศูนยกลางโลจิสติกส นักธุรกิจ ตนทุนสูง 
 มีประสบการณ ภาพลักษณสินคาดี เชน คาเชื้อเพลิง
  คาจัดการระหวางขนยาย  
  การสงออกอาศัยคนกลาง

เกษตรกร/สถาบัน มีองคความรู มีกลุมเกษตรกรและ ขาดความเขาใจเรื่อง
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ระบบตลาด และเปน
  รายยอย

ตารางที่ 2 แสดงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบจากการวิเคราะหศักยภาพการแขงขัน
             ของภาคการเกษตรไทยกับอาเซียน 

 จากสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตมะมวง หนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการและเกษตรกรผูผลิต ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายไดรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของมะมวงไทย สรุปไดดังนี้
 1) จุดแข็ง
   - สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม สามารถปลูกไดทั่วประเทศและ  
    ผลิตนอกฤดูได  ทำใหกระจายการผลิตและมีผลผลิตตอเนื่อง  รวมทั้ง  
    ภัยธรรมชาตินอย
   - เกษตรกรมีความรูและประสบการณการผลิตคอนขางสูง
   - รสชาติดี สีสวย คุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด
   - พันธุมะมวงไทยมีความหลากหลายทั้งพันธุเพื่อบริโภคสุก ดิบ และแปรรูป
 2) จุดออน
   - ผลผลิตที่ไดคุณภาพมีนอย
   - ปญหาโรคและแมลงคอนขางมาก รวมถึงการใชปจจัยการผลิตไมเหมาะสม  
    มีผลตอคุณภาพ สารตกคาง และตนทุนการผลิตสูง
   - ผลผลิตกระจุกตัว
   - พันธุปลูกที่เปนการคาหลักพันธุน้ำดอกไม พบวามีเปอรเซ็นตการติดผลนอย  
    และเปลือกบาง ไมทนทานตอการขนสงทางไกล
   - เกษตรกรผูผลิตสวนใหญเปนรายยอย มีการรวมกลุมและสรางเครือขาย  
    ไมมากนัก มีผลตอการพัฒนาระบบการผลิตใหไดผลผลิตคุณภาพสม่ำเสมอ
   - อายุการเก็บรักษาสั้น
   - คาขนสงสูง (ทางอากาศ) ทำใหโอกาสการแขงขันต่ำ
 3) โอกาส
   - ตลาดมีความตองการมะมวงคุณภาพอีกมาก ทั้งในสวนของมะมวงสด  
    ผลิตภัณฑมะมวง และมะมวงแชแข็ง
 4) อุปสรรค
   - ผูนำเขาใชมาตรการดานสุขอนามัยในการกีดกันทางการคา
   - กำหนดมาตรฐานการนำเขาคอนขางสูง โดยมุงเนนคุณภาพ ความปลอดภัยของ  
    ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ทำใหขีดความสามารถในการสงออกนอยลง
   - มีการนำผลผลิตจากแปลงที่ไมผานการรับรอง GAP ในการสงออก
   - ประเทศคูแขงและประเทศผูนำเขาสำคัญมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิต อาจสงผล  
    ใหนำเขามะมวงไทยนอยลง หรือนำเขาจากประเทศผูผลิตอื่นมากขึ้น
   - ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ มีผลตอการออกดอก ติดผลและ  
    โรค และแมลง ทำใหประสิทธิภาพการผลิตดอยลงและตนทุนการผลิตสูง

 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ไดวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของภาคการเกษตร 
ไทยกับอาเซียนใน 4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานการแปรรูป ดานการตลาด และ 
ดานเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร พบวา มีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบดังนี้ (ตารางที่ 2)

 



 จากผลวิเคราะหดังกลาวไดจัดมะมวงอยูในกลุม New wave คือ เปนสินคาที่ตลาด 
มีความตองการสูง แตมีขีดความสามารถในการแขงขันอยูในระดับต่ำในทุกๆ ดานของ 
หวงโซมูลคา ตองมีการพัฒนาหรือปรับตัวใหสามารถแขงขันได และตองจัดการใหสินคา 
มีคุณภาพสูงตามความตองการของตลาด ซึ่งจากขอไดเปรียบดานสภาพภูมิประเทศของไทย 
ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการปลูกพืช ผลผลิตเปนที่ยอมรับของตลาดการผลิตและ 
การสงออกไดมาตรฐาน (GAP, GMP) แตตนทุนการผลิตสูงและระบบชลประทานไมดี 
การใชเทคโนโลยีการผลิตกระจายไมทั่วถึง ซึ่งเมื่อเทียบความสามารถในการแขงขันกับ 
ประเทศฟลิปปนสจะอยูในระดับต่ำ มะมวงของฟลิปปนสจัดเปนสินคาสำคัญอันดับ 3 
รองจากกลวยและสับปะรด โดย 70 % ของผลผลิตมะมวงใชบริโภคภายในประเทศและ 
มีการสงออกไปทุกตลาดมากกวาไทย ตลาดสงออกผลสดท่ีสำคัญ คือ ฮองกง จีน เกาหลีใต 
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  สงมะมวงพันธุคาราบาวเกรดรองไปญี่ปุนทางเรือ 
ครองสวนแบงการตลาดประมาณ 50 % ซึ่งมีความไดเปรียบตนทุนต่ำและระยะทาง 
การขนสงใกลกวา ดังนั้นการพัฒนาความพรอมของมะมวงเพื่อการแขงขันจะตองมีการ 
บริหารจัดการทั้งระบบในโซอุปทานการผลิตของมะมวง 
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ศักยภาพการแขงขัน           ขอไดเปรียบ   ขอเสียเปรียบ
ดานการผลิต    สภาพแวดลอม ภูมิประเทศ เอื้ออำนวย ผลผลิต/ไรต่ำ 
 ปญหาภัยธรรมชาติมีนอย มีความ คาแรงงานสูง 
 หลากหลาย ทางพันธุกรรมพืช รวมทั้ง
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิต
 และหลังการเก็บเกี่ยว 

ดานการแปรรูป มีเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย วัตถุดิบราคาสูง
 สินคามีคุณภาพและมีความหลากหลาย 

ดานการตลาด    เปนศูนยกลางโลจิสติกส นักธุรกิจ ตนทุนสูง 
 มีประสบการณ ภาพลักษณสินคาดี เชน คาเชื้อเพลิง
  คาจัดการระหวางขนยาย  
  การสงออกอาศัยคนกลาง

เกษตรกร/สถาบัน มีองคความรู มีกลุมเกษตรกรและ ขาดความเขาใจเรื่อง
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ระบบตลาด และเปน
  รายยอย

ตารางที่ 2 แสดงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบจากการวิเคราะหศักยภาพการแขงขัน
             ของภาคการเกษตรไทยกับอาเซียน 

 จากสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตมะมวง หนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการและเกษตรกรผูผลิต ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายไดรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของมะมวงไทย สรุปไดดังนี้
 1) จุดแข็ง
   - สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม สามารถปลูกไดทั่วประเทศและ  
    ผลิตนอกฤดูได  ทำใหกระจายการผลิตและมีผลผลิตตอเนื่อง  รวมทั้ง  
    ภัยธรรมชาตินอย
   - เกษตรกรมีความรูและประสบการณการผลิตคอนขางสูง
   - รสชาติดี สีสวย คุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด
   - พันธุมะมวงไทยมีความหลากหลายทั้งพันธุเพื่อบริโภคสุก ดิบ และแปรรูป
 2) จุดออน
   - ผลผลิตที่ไดคุณภาพมีนอย
   - ปญหาโรคและแมลงคอนขางมาก รวมถึงการใชปจจัยการผลิตไมเหมาะสม  
    มีผลตอคุณภาพ สารตกคาง และตนทุนการผลิตสูง
   - ผลผลิตกระจุกตัว
   - พันธุปลูกที่เปนการคาหลักพันธุน้ำดอกไม พบวามีเปอรเซ็นตการติดผลนอย  
    และเปลือกบาง ไมทนทานตอการขนสงทางไกล
   - เกษตรกรผูผลิตสวนใหญเปนรายยอย มีการรวมกลุมและสรางเครือขาย  
    ไมมากนัก มีผลตอการพัฒนาระบบการผลิตใหไดผลผลิตคุณภาพสม่ำเสมอ
   - อายุการเก็บรักษาสั้น
   - คาขนสงสูง (ทางอากาศ) ทำใหโอกาสการแขงขันต่ำ
 3) โอกาส
   - ตลาดมีความตองการมะมวงคุณภาพอีกมาก ทั้งในสวนของมะมวงสด  
    ผลิตภัณฑมะมวง และมะมวงแชแข็ง
 4) อุปสรรค
   - ผูนำเขาใชมาตรการดานสุขอนามัยในการกีดกันทางการคา
   - กำหนดมาตรฐานการนำเขาคอนขางสูง โดยมุงเนนคุณภาพ ความปลอดภัยของ  
    ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ทำใหขีดความสามารถในการสงออกนอยลง
   - มีการนำผลผลิตจากแปลงที่ไมผานการรับรอง GAP ในการสงออก
   - ประเทศคูแขงและประเทศผูนำเขาสำคัญมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิต อาจสงผล  
    ใหนำเขามะมวงไทยนอยลง หรือนำเขาจากประเทศผูผลิตอื่นมากขึ้น
   - ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ มีผลตอการออกดอก ติดผลและ  
    โรค และแมลง ทำใหประสิทธิภาพการผลิตดอยลงและตนทุนการผลิตสูง

 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ไดวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของภาคการเกษตร 
ไทยกับอาเซียนใน 4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานการแปรรูป ดานการตลาด และ 
ดานเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร พบวา มีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบดังนี้ (ตารางที่ 2)
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มาตรฐานสินคาเกษตร
และมาตรฐานมะมวง
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มาตรฐานสินคาเกษตร
และมาตรฐานมะมวง
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บทที่ 2
มาตรฐานสินคาเกษตรและมาตรฐานมะมวง

  
 การผลิตมะมวงตองผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค ไมมี 
การปนเปอนจากสารเคมี จุลินทรียกอโรคและสิ่งปลอมปนตางๆ ไมเกิดผลเสียตอ 
สิ่งแวดลอม และคุมคากับการลงทุน การผลิตดังกลาวจำเปนตองมีระบบการจัดการ 
คุณภาพที่ดีตั้งแตการจัดการแปลงปลูก การใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองและไดรับ 
ขึ้นทะเบียน การเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการขนสง 
เหมาะสม ซึ่งการผลิตสินคาใหไดคุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีประกาศ 
มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 
9001-2552) ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานนี ้
ครอบคลุมขอกำหนดการปฏิบัติิทางการเกษตรที่ดี สำหรับการผลิตพืชเพื่อเก็บเกี่ยว 
ผลิตผลสำหรับใชเปนอาหาร เชน พืชผัก ไมผล พืชไร พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 
ในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแตระดับฟารมและการจัดการหลังการเก็บเกี ่ยว 
การบรรจุและ/หรือการรวบรวมผลิตผลเพื่อจำหนาย โดยสาระสำคัญของขอกำหนด 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีขอกำหนด 8 ขอ คือ
1. น้ำ  น้ำที่ใชในแปลงปลูกตองมาจากแหลงน้ำที่ไมมีการปนเปอน สวนน้ำที่ใชใน  
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตองมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคหรือเทียบเทา
2. พื้นที่ปลูก ตองไมอยูในสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการปนเปอนจากวัตถุหรือสิ่งที่ 
 เปนอันตราย
3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร  ตองใชตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับ
 กรมวิชาการเกษตร หยุดใชวัตถุอันตรายกอนการเก็บเกี่ยวตามชวงเวลาที่ระบุไวใน  
 ฉลาก หรือคำแนะนำ หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคาหามใช  
4. การจัดการคุณภาพในขบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว ในขั้นตอนการผลิตและ  
 การปฏิบัติิกอนการเก็บเกี่ยว มีดังนี้
  4.1) แผนควบคุมการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตใหไดผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค 
โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมในแตละขั้นตอนที่สงผลกระทบตอคุณภาพผลผลิต 
รวมถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ 
ของผูปฏิบัติิงาน
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บทที่ 2
มาตรฐานสินคาเกษตรและมาตรฐานมะมวง

  
 การผลิตมะมวงตองผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค ไมมี 
การปนเปอนจากสารเคมี จุลินทรียกอโรคและสิ่งปลอมปนตางๆ ไมเกิดผลเสียตอ 
สิ่งแวดลอม และคุมคากับการลงทุน การผลิตดังกลาวจำเปนตองมีระบบการจัดการ 
คุณภาพที่ดีตั้งแตการจัดการแปลงปลูก การใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองและไดรับ 
ขึ้นทะเบียน การเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการขนสง 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีขอกำหนด 8 ขอ คือ
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 เปนอันตราย
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 4.2) ปจจัยการผลิต มีการจัดทำรายการและบันทึกขอมูลปจจัยการผลิตและ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช
 4.3) เครื่องมือและอุปกรณการเกษตร จัดเตรียมใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ 
ปฏิบัติิงาน และมีที่เก็บเปนสัดสวน ปลอดภัย สะดวกในการนำไปใชงาน รวมทั้งมี 
การบำรุงรักษาใหพรอมใชงานเสมอ
 4.4) การจัดการในขั้นตอนการผลิต มีการจัดการระบบการผลิตเพื่อใหไดผลผลติ 
ตรงตามขอกำหนดของลูกคา
 4.5) การจัดการของเสียและสิ่งของที่ไมใชหรือไมเกี่ยวของกับการผลิต โดยคำนึง 
ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติิหลังการเก็บเกี่ยว ตองเก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสม ปฏิบัต ิ
 หลังการเก็บเกี่ยวถูกตอง มีการคัดแยกผลิตผลที่ไมไดคุณภาพออกกับผลผลิตที่มี 
 คุณภาพ
6. การพักผลิตผล การขนยายในแปลงปลูกและเก็บรักษา ตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง  
 ปองกันความเสียหาย และการปนเปอน ที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค
7. สุขลักษณะสวนบุคคล ผูปฏิบัติิงานในแตละสวนตองมีความรู ความเขาใจ สามารถ  
 ปฏิบัติิงานไดอยางถูกสุขลักษณะ ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนสูผลิตผล
8. บันทึกขอมูลและการตามสอบ ตองมีการบันทึกขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในการผลิต  
 อยางครบถวน มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

มาตรฐานสินคาเกษตร: มะมวง

   นอกจากขอกำหนดดานมาตรฐานสินคาเกษตรดานการปฎิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีสำหรับพืชอาหารดังกลาวแลว การผลิตมะมวงใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย 
ตอผูบริโภคนั้น กรมวิชาการเกษตรไดจัดทำแผนควบคุมการผลิตมะมวง เพื่อกำหนด 
มาตรการควบคุมการผลิตมะมวงในแตละขั้นตอน มีการระบุอันตรายที่อาจสงผล 
กระทบตอคุณภาพของมะมวงและความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย 
และสุขภาพของผูปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุม จุดวิกฤตที่ตอง 
ควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหาและการบันทึกขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางการ 
จัดการการผลิตมะมวงใหไดผลิตผลคุณภาพ และตามมาตรฐานสินคาเกษตรมะมวง 
(มกษ. 5-2558) มะมวงตองมีคุณภาพขั้นต่ำ ดังนี้
ขอกำหนดขั้นต่ำ
 1) เปนมะมวงทั้งผล มีขั้วหรือไมมีขั้วติดอยูก็ได ถามีขั้วตองมีความยาวไมเกิน  
  1.5 เซนติเมตร
 2) ตรงตามพันธุ
 3) สด
 4) ไมมีรอยช้ำที่ทำใหไมเหมาะสมกับการบริโภคและไมเสื่อมคุณภาพหรือไม  
  เนาเสีย
 5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได
 6) ไมมีรอยแตก
 7) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะภายนอกของผลมะมวง
 8) ไมมีรองรอยความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อ  
  มะมวง
 9) ไมมีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก ทั้งนี้ไมรวมหยดน้ำที่เกิดหลังจาก    
  นำผลมะมวงออกจากหองเย็น
 10) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำและ/หรืออุณหภูมิสูง
 11) ไมมีกลิ่นแปลกปลอมและ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ จากหองเย็น
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 4.2) ปจจัยการผลิต มีการจัดทำรายการและบันทึกขอมูลปจจัยการผลิตและ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช
 4.3) เครื่องมือและอุปกรณการเกษตร จัดเตรียมใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ 
ปฏิบัติิงาน และมีที่เก็บเปนสัดสวน ปลอดภัย สะดวกในการนำไปใชงาน รวมทั้งมี 
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(มกษ. 5-2558) มะมวงตองมีคุณภาพขั้นต่ำ ดังนี้
ขอกำหนดขั้นต่ำ
 1) เปนมะมวงทั้งผล มีขั้วหรือไมมีขั้วติดอยูก็ได ถามีขั้วตองมีความยาวไมเกิน  
  1.5 เซนติเมตร
 2) ตรงตามพันธุ
 3) สด
 4) ไมมีรอยช้ำที่ทำใหไมเหมาะสมกับการบริโภคและไมเสื่อมคุณภาพหรือไม  
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การแบงชั้นคุณภาพ
   แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ คือ
 1. ชั้นพิเศษ (extra class)  มะมวงชั้นนี้มีคุณภาพดีที่สุด ไมมีตำหนิทั้งที่ผิว สี  
  และรูปทรง หรือถามีตองมองเห็นไดไมชัดเจน
 2. ชั้นหนึ่ง (class 1) มะมวงชั้นนี้มีคุณภาพดี มีความผิดปกติหรือตำหนิไดเล็กนอย  
  ท้ังท่ีผิว สี และรูปทรง โดยขนาดของตำหนิท่ีผิวโดยรวมตองไมเกิน 5  4  3  2  
  และ 1 ตารางเซนติเมตร สำหรับผลมะมวงรหัสขนาด 1  2  3  4 และ 5 ตาม  
  ลำดับ และมีจุดกระสีน้ำตาลไดไมเกิน 30 % ของพื้นที่ผิว
 3. ชั้นสอง (class 2) มะมวงชั้นนี้มีคุณภาพไมเขาชั้นที่สูงกวาแตอยูในขอกำหนด  
  มาตรฐานขั้นต่ำ มีความผิดปกติหรือตำหนิไดเล็กนอยทั้งที่ผิว สี และรูปทรง  
  โดยขนาดของตำหนิที่ผิวโดยรวมตองไมเกิน 7  6  5  4 และ 3 ตารางเซนติเมตร  
  สำหรับผลมะมวงรหัสขนาด 1  2  3  4 และ 5 ตามลำดับ และมีจุดกระ  
  สีน้ำตาลไดไมเกิน 40 % ของพื้นที่ผิว

การจัดขนาด การจัดขนาดของมะมวงพิจารณาจากน้ำหนักตอผล แบงเปน 5 รหัส 
ขนาด (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 รหัสขนาดของมะมวง

 รหัสขนาด        น้ำหนักตอผล (กรัม) ความแตกตางของขนาดผลสูงสุด
             ในแตละภาชนะบรรจุ (กรัม)

  1          > 450   100

  2     > 350-450   50

  3     > 250-350   50

  4     > 150-250   50

  5       100-150    25

    นอกจากนี้ในแตละชั้นคุณภาพทั้งชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง จะมีขอ 
กำหนด เกณฑความคลาดเคลื่อน เรื่อง คุณภาพและขนาดที่ไมเปนไปตามขอกำหนด 
โดยแตละชั้นยอมใหมีชั้นที่ต่ำกวาปนมาในแตละภาชนะบรรจุไดไมเกิน 5 10 และ 
10 % ตามลำดับ  และมีขอกำหนดในการบรรจุหีบหอ ผลมะมวงตองมีคุณภาพ 
ขนาดและสีผิวผลสม่ำเสมอกัน วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตองสะอาดและมีคุณภาพ 
สามารถปองกันความเสียหายที่มีผลกระทบตอคุณภาพของมะมวง  ภาชนะบรรจุตอง 
มีขอความแสดงรายละเอียดที่มองเห็นงาย ชัดเจนทั้งในสวนชื่อผลิตผล น้ำหนักสุทธิ 
ชั้นคุณภาพ (ถามี) รหัสขนาด ขอมูลผูผลิต และแหลงกำเนิด 
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บทที่ 3 

การผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ
   
   การผลิตมะมวงใหไดคุณภาพตองเริ่มตั้งแตตนน้ำ คือ เกษตรกร สวนกลางน้ำ 
และปลายน้ำ คือ ภาคผูรวบรวม ผูประกอบการสงออกจนถึงตลาดผูบริโภคปลายทาง  
เกษตรกรผูผลิตตองเริ่มตนตั้งแตการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม มีการวางแผนผังแปลง 
ที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใชเครื่องจักรกลการเกษตรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดเวลา แรงงาน และลดตนทุนการผลิต มีการวางแผนการปลูกโดยเลือกพันธุ 
ที่เหมาะสม ตรงตามความตองการของตลาด มีการวางแผนการผลิตทั้งชวงเวลา
การผลิตและชวงเวลาการเก็บเกี่ยวเพื่อกระจายการผลิตและกระจายการใชแรงงานในสวน 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการและดูแลการผลิตอยางดีเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ 
มีการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีแผนการใชผลิตผลที่ไมได 
มาตรฐาน รวมทั้งตองมีการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมซึ่งนับวามีความสำคัญยิ่ง 
ซึ่งการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ ตองมีการดำเนินการดังนี้

แนวทางการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ
1. การเลือกพื้นที่ปลูก
 มะมวงเปนพืชที่ปลูกไดเกือบทุกสภาพพื้นที่ แตการผลิตเชิงการคาควรเลือกพื้นที่ 
ปลูกที่เหมาะสม ฝนไมตกชุกเกินไป อุณหภูมิ 18-35 องศาเซลเซียส ดินมีการระบายน้ำด ี 
มีแหลงน้ำเพียงพอโดยเฉพาะการผลิตนอกฤดู และการคมนาคมสะดวก 
 สภาพพื้นที่ปลูกมี 2 แบบ คือ พื้นที่ลุมและพื้นที่ดอน (ภาพที่ 3) โดยพื้นที่ลุมตอง 
จัดการใหมีการระบายน้ำอยางดี อาจทำเปนระบบรอง หรือยกรองแบบลูกฟูกเพื่อ 
ชวยการระบายน้ำ สวนพื้นที่ดอนควรมีการปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ มีการวางแผนผัง 
แปลงเพื่อใหสามารถใชเครื่องจักรกลการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พันธุและระบบการปลูก
  ทั้ง 2 ปจจัยมีความสำคัญมาก  ตองมีการวางแผน วาจะปลูกมะมวงพันธุอะไร 
เพื่ออะไร พื้นที่เทาไร ทำใหออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเวลาใด ทั้งนี้ควร 
คำนึงถึงความตองการของตลาด ชวงเวลาการผลิต และแรงงานที่มีภายในสวน  กรณี 
พื้นที่ปลูกมากควรวางแผนการผลิตเปนรุนๆ หรือปลูกตางพันธุ เชนปลูกพันธุที่ตองการ 
การดูแลอยางประณีต เชน พันธุน้ำดอกไมสีทอง และพันธุที่ดูแลงาย เชน โชคอนันต 
แกว อารทูอีทู ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหมีการจัดสรรแรงงานที่มีอยูใหดูแลแปลงไดอยางทั่วถึง 
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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 สำหรับระบบการปลูก ปจจุบันนิยมปลูกระยะชิด และควบคุมทรงพุมใหเหมาะสม 
เชน ระยะ 4×4 เมตร หรือ 4×6 เมตร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและ 
ดูแลรักษา โดยเฉพาะการปลูกพันธุที่ตองมีการหอผลดวยแลว ควรควบคุมทรงพุม 
ใหมีความสูงประมาณ 2.5-3 เมตร เพื่อใหหอผลไดงาย ผูหอสามารถยืนหอจากดานลาง 
ไดไมตองปนตน ทำใหทำงานไดสะดวกรวดเร็ว และจากประสบการณที่ไดมีโอกาส 
ศึกษาดูงานการผลิตมะมวงของประเทศจีน พบวา มีการปลูกระยะชิดเชนกัน มีการจัด 
การทรงพุมและการตัดแตงกิ่งดี รวมทั้งมีการหอผล (ภาพที่ 4)

3. การใหน้ำ
    การปลูกมะมวงสวนใหญมักไมมีระบบการใหน้ำ ซึ่งทำใหการควบคุมการผลิต 
นอกฤดูทำไดไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การผลิตในฤดู พบวา ระยะการเจริญ 
เติบโตของผลอยูในชวงฤดูแลง ดังนั้นน้ำจึงมีความจำเปนอยางมาก การขาดน้ำ 
สงผลใหผลรวง ผลเจริญเติบโตไดไมดี ผลมีขนาดเล็ก ขนาดผลที่ไดมาตรฐานสงออก 
ต่ำลง 

4. การจัดการทรงพุมและการตัดแตงกิ่ง
          การจัดการทรงพุมของไมผลสวนใหญจะทำตั้งแตตนไมยังมีขนาดเล็กเพื่อให 
ไดรูปทรงตามที่ตองการ หลังจากจัดไดรูปทรงตามตองการแลวจะเหลือเพียงการตัด 
แตงกิ่งเทานั้น การตัดแตงกิ่งสิ่งแรกตองเขาใจถึงธรรมชาติของตนไม ตนไมผลแตละ 
ชนิดจะตอบสนองตอการตัดแตงกิ่งแตกตางกัน รวมทั้งตองศึกษาชวงระยะเวลาที่ 
เหมาะสมในการตัดแตงดวย การจัดการทรงพุมของมะมวงควรจัดแบบพีรามิด 

ภาพที่ 3  การปลูกมะมวงในสภาพที่ลุมและที่ดอน

(ข) มะมวง มณฑลกวางสี ประเทศจีน

ภาพที่ 4 (ก) มะมวงน้ำดอกไมสีทองที่ จ.สระแกว
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ดัดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified–leader or delayed-open 
center type) วิธีนี้ทำใหขนาดตนไมสูงหรือเตี้ยจนเกินไป แตมีทรงพุมที่แข็งแรง 
และใหผลผลิตสูง การตัดแตงแบบนี้มีวิธีการ คือ ในชวงปแรก ทำการเลี้ยงตนไมใหมี 
ทรงตนสูงขึ้นมา ขณะเดียวกันก็เลือกกิ่งแขนงที่มีขนาด ลักษณะที่ดีและแข็งแรงไว 
3-4 กิ่ง โดยใหชวงระยะหางระหวางกิ่งแขนงไมชิดกันมาก เสร็จแลวทำการตัดยอด 
กลางทิ้งแลวเลี้ยงกิ่งแขนงเหลานี้ใหเจริญขึ้นมา ในขณะเดียวกันจะตองคอยตัดกิ่งที่ 
เจริญขึ้นมาทดแทนยอดกลางอยูเสมอ ขอดีของการตัดกิ่งแบบนี้ คือ ไดโครงสราง 
ของตนที่แข็งแรง สวนสูงพอเหมาะไมสูงหรือต่ำจนเกินไป ทรงพุมมีงาม กิ่งแข็งแรง 
ผลผลิตสูง การดูแลรักษางาย ขอเสียของการตัดแตงกิ่งแบบนี้ คือ ทำไดคอนขางยาก 
ผูทำการตัดแตงตองมีความชำนาญ และกวาที่ตนจะสามารถเขารูปทรงไดตองใชเวลานาน 
พอสมควร วิธีนี้เหมาะสำหรับใชกับไมผลหลายชนิด เชน มะมวง และสม เปนตน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การจัดทรงพุมแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง

5. การควบคุมการออกดอก 
          มะมวงเปนไมผลที่สามารถผลิตไดทั้งในและนอกฤดูกาล การผลิตผลไม
นอกฤดู คือ การบังคับหรือชักนำใหไมผลออกดอกติดผลในชวงที่ไมใชฤดูกาลปกติ  ในอดีต 
มีการกระตุนใหไมผลออกดอกติดผลนอกฤดูดวยวิธีการตางๆ  เชน การสับตนหรือกิ่ง  
การรัดกิ่ง การรมควัน การงดน้ำ หรือทำใหอยูในสภาพที่ไมเหมาะสม ปจจุบัน 
มีเทคโนโลยีที่ใชบังคับหรือควบคุมใหไมผลมีการออกดอกไดตามชวงเวลาที่กำหนด
โดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและนำมาใชปฏิบัติอยางแพรหลายในไมผล
หลายชนิด เชน ลำไย สับปะรด ทุเรียน และมะมวง

ปจจัยที่มีผลตอการออกดอกของไมผล
   1) ปจจัยภายในตนพืช
  1.1) พันธุ มีผลตออายุการออกดอก บางพันธุออกดอกชา บางพันธุ ออกดอก 
เร็วหรือออกดอกนอกฤดู (ทะวาย)
  1.2) อายุที่เหมาะสมในการออกดอก การขยายพันธุแบบเดิมใชวิธีการ 
เพาะเมล็ด ทำใหออกดอกชา แตปจจุบันใชวิธีตอน ทาบกิ่งหรือติดตา ทำใหลด 
ระยะเวลาเจริญเติบโต และออกดอกเร็วขึ้น
  1.3) ฮอรโมนภายในตนพืชตองสมดุล ปจจุบันมีการใชสารควบคุมการเจริญ 
เติบโตพืชบางชนิดที่มีบทบาทหนาที่คลายฮอรโมนพืชมาใชในการปรับสมดุลฮอรโมน
ภายในตนพืช ทำใหสามารถควบคุมการออกดอกของไมผลได
  1.4) ความพรอมภายในตน ตามปกติการออกดอกของไมผลตนจะตองมี 
ความสมดุลทุกดาน ทั้งในดานสัดสวนธาตุอาหาร (คารโบไฮเดรต/ไนโตรเจน) และ 
ฮอรโมนพืช
   2) ปจจัยภายนอกตนพืช
  2.1) อุณหภูมิ  ไมผลเมืองรอนหรือกึ่งรอนเมื่อผานอุณหภูมิต่ำหรือฤดูหนาว 
ชวงหนึ่งแลว จะสามารถชักนำใหออกดอกได  สวนไมผลเมืองหนาวจำเปนตองผาน 
อุณหภูมิต่ำนานมากกวา และเมื่ออุณหภูมิอุนขึ้นก็ชักนำใหออกดอกได
  2.2) น้ำ มีความสัมพันธกับความชื้นในดิน ถามีการใหน้ำมากตนไมจะมี 
การเจริญเติบโต แตกกิ่งใบ และไมออกดอก  ไมผลบางชนิดจำเปนตองขาดหรือ 
งดน้ำ และผานชวงเวลาที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อชักนำใหออกดอก  
  2.3) แสง ไมผลบางชนิดออกดอกในชวงที่มีวันยาวหรือเรียกวา พืชวันยาว  
แตไมผลบางชนิดออกดอกในชวงที่มีวันสั้นจึงเรียกวา พืชวันสั้น  ดังนั้นการควบคุม 
ความยาวของแสงในชวงกลางวัน สามารถกระตุนใหไมผลบางชนิดออกดอกได
  2.4) ความชื้นสัมพัทธ มีผลตอการแตกของอับละอองเกสร เชน ความชื้น 
สัมพัทธสูง การแตกของอับละอองเกสรต่ำ สงผลใหโอกาสการผสมเกสรต่ำ นอกจากนี ้
มีผลตอการเกิดโรคโดยเฉพาะจากเชื้อรา ทำใหการติดผลต่ำ เปนตน

หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการผลิตไมผลนอกฤดู
   1) การวางแผนการผลิต นับวามีความสำคัญมากในทุกพืช การวางแผน 
ที่ดีจะชวยใหสามารถบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
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ดัดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified–leader or delayed-open 
center type) วิธีนี้ทำใหขนาดตนไมสูงหรือเตี้ยจนเกินไป แตมีทรงพุมที่แข็งแรง 
และใหผลผลิตสูง การตัดแตงแบบนี้มีวิธีการ คือ ในชวงปแรก ทำการเลี้ยงตนไมใหมี 
ทรงตนสูงขึ้นมา ขณะเดียวกันก็เลือกกิ่งแขนงที่มีขนาด ลักษณะที่ดีและแข็งแรงไว 
3-4 กิ่ง โดยใหชวงระยะหางระหวางกิ่งแขนงไมชิดกันมาก เสร็จแลวทำการตัดยอด 
กลางทิ้งแลวเลี้ยงกิ่งแขนงเหลานี้ใหเจริญขึ้นมา ในขณะเดียวกันจะตองคอยตัดกิ่งที่ 
เจริญขึ้นมาทดแทนยอดกลางอยูเสมอ ขอดีของการตัดกิ่งแบบนี้ คือ ไดโครงสราง 
ของตนที่แข็งแรง สวนสูงพอเหมาะไมสูงหรือต่ำจนเกินไป ทรงพุมมีงาม กิ่งแข็งแรง 
ผลผลิตสูง การดูแลรักษางาย ขอเสียของการตัดแตงกิ่งแบบนี้ คือ ทำไดคอนขางยาก 
ผูทำการตัดแตงตองมีความชำนาญ และกวาที่ตนจะสามารถเขารูปทรงไดตองใชเวลานาน 
พอสมควร วิธีนี้เหมาะสำหรับใชกับไมผลหลายชนิด เชน มะมวง และสม เปนตน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การจัดทรงพุมแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง

5. การควบคุมการออกดอก 
          มะมวงเปนไมผลที่สามารถผลิตไดทั้งในและนอกฤดูกาล การผลิตผลไม
นอกฤดู คือ การบังคับหรือชักนำใหไมผลออกดอกติดผลในชวงที่ไมใชฤดูกาลปกติ  ในอดีต 
มีการกระตุนใหไมผลออกดอกติดผลนอกฤดูดวยวิธีการตางๆ  เชน การสับตนหรือกิ่ง  
การรัดกิ่ง การรมควัน การงดน้ำ หรือทำใหอยูในสภาพที่ไมเหมาะสม ปจจุบัน 
มีเทคโนโลยีที่ใชบังคับหรือควบคุมใหไมผลมีการออกดอกไดตามชวงเวลาที่กำหนด
โดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและนำมาใชปฏิบัติอยางแพรหลายในไมผล
หลายชนิด เชน ลำไย สับปะรด ทุเรียน และมะมวง

ปจจัยที่มีผลตอการออกดอกของไมผล
   1) ปจจัยภายในตนพืช
  1.1) พันธุ มีผลตออายุการออกดอก บางพันธุออกดอกชา บางพันธุ ออกดอก 
เร็วหรือออกดอกนอกฤดู (ทะวาย)
  1.2) อายุที่เหมาะสมในการออกดอก การขยายพันธุแบบเดิมใชวิธีการ 
เพาะเมล็ด ทำใหออกดอกชา แตปจจุบันใชวิธีตอน ทาบกิ่งหรือติดตา ทำใหลด 
ระยะเวลาเจริญเติบโต และออกดอกเร็วขึ้น
  1.3) ฮอรโมนภายในตนพืชตองสมดุล ปจจุบันมีการใชสารควบคุมการเจริญ 
เติบโตพืชบางชนิดที่มีบทบาทหนาที่คลายฮอรโมนพืชมาใชในการปรับสมดุลฮอรโมน
ภายในตนพืช ทำใหสามารถควบคุมการออกดอกของไมผลได
  1.4) ความพรอมภายในตน ตามปกติการออกดอกของไมผลตนจะตองมี 
ความสมดุลทุกดาน ทั้งในดานสัดสวนธาตุอาหาร (คารโบไฮเดรต/ไนโตรเจน) และ 
ฮอรโมนพืช
   2) ปจจัยภายนอกตนพืช
  2.1) อุณหภูมิ  ไมผลเมืองรอนหรือกึ่งรอนเมื่อผานอุณหภูมิต่ำหรือฤดูหนาว 
ชวงหนึ่งแลว จะสามารถชักนำใหออกดอกได  สวนไมผลเมืองหนาวจำเปนตองผาน 
อุณหภูมิต่ำนานมากกวา และเมื่ออุณหภูมิอุนขึ้นก็ชักนำใหออกดอกได
  2.2) น้ำ มีความสัมพันธกับความชื้นในดิน ถามีการใหน้ำมากตนไมจะมี 
การเจริญเติบโต แตกกิ่งใบ และไมออกดอก  ไมผลบางชนิดจำเปนตองขาดหรือ 
งดน้ำ และผานชวงเวลาที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อชักนำใหออกดอก  
  2.3) แสง ไมผลบางชนิดออกดอกในชวงที่มีวันยาวหรือเรียกวา พืชวันยาว  
แตไมผลบางชนิดออกดอกในชวงที่มีวันสั้นจึงเรียกวา พืชวันสั้น  ดังนั้นการควบคุม 
ความยาวของแสงในชวงกลางวัน สามารถกระตุนใหไมผลบางชนิดออกดอกได
  2.4) ความชื้นสัมพัทธ มีผลตอการแตกของอับละอองเกสร เชน ความชื้น 
สัมพัทธสูง การแตกของอับละอองเกสรต่ำ สงผลใหโอกาสการผสมเกสรต่ำ นอกจากนี ้
มีผลตอการเกิดโรคโดยเฉพาะจากเชื้อรา ทำใหการติดผลต่ำ เปนตน

หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการผลิตไมผลนอกฤดู
   1) การวางแผนการผลิต นับวามีความสำคัญมากในทุกพืช การวางแผน 
ที่ดีจะชวยใหสามารถบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
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เกษตรกรตองเขาใจในพืชนั้นๆ และสามารถคำนวณเวลายอนกลับมาไดวาจะตอง 
เตรียมตนเมื่อไร ชักนำใหออกดอกเมื่อไร เพื่อใหเก็บเกี่ยวไดตามชวงเวลาที่กำหนด  
  2) การเตรียมความพรอมของตน นับเปนสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตผลไม 
นอกฤดู ตองมีการเตรียมตนใหสมบูรณพรอมสำหรับกระตุนหรือบังคับการออกดอก 
นอกฤดูกาล
  3) การบังคับใหออกดอก มีหลายวิธีขึ้นกับชนิดของไมผล  สิ่งสำคัญตองทำ 
ความเขาใจลักษณะนิสัยการออกดอกของพืชนั้นวาตองการสภาพอยางไรและจะตอง
จัดการใหไดใกลเคียงกับความตองการของพืช
  4) การปฏิบัติดูแลรักษาหลังการออกดอก ทั้งการจัดการศัตรูพืช  การจัดการปุย 
การจัดการน้ำ การตัดแตงผล การหอผล และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จะตอง 
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการเกษตรที่ถูกตองของพืชนั้นๆ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ตรงตามความตองการของตลาด

6. ขั้นตอนการผลิตมะมวงนอกฤดู
       การควบคุมใหมะมวงออกดอกติดผลนอกฤดูจะใชสารพาโคลบิวทราโซล 
สารฯ นี้จัดอยูในกลุมสารชะลอการเจริญเติบโตพืช มีผลยับยั้งการสรางจิบเบอเรลลิน 
บริเวณใตเนื้อเยื่อเจริญของยอด ชะลอการแบงเซลล และการยืดตัวของเซลลพืช 
สารชนิดนี้เคลื่อนยายไดดีทางทอลำเลียงน้ำ ดังนั้นการราดสารทางดินจะไดผลดีกวา 
การพนทางใบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 6.1 การเตรียมความพรอมตน
    1) หลังเก็บเกี่ยว ตัดแตงกิ่งใหทรงพุมโปรงเพื่อใหแสงแดดสองถึงโคนตน 
โดยตัดกิ่งที่ถูกโรคหรือแมลงทำลาย กิ่งออนแอ กิ่งในทรงพุม และตัดปลายกิ่งเพื่อ 
ควบคุมทรงพุมใหมีขนาดและความสูงที่เหมาะสม (ภาพที่ 6) การตัดแตงควรตัดทุกกิ่ง 
ทุกยอด เพื่อใหการแตกใบออนสม่ำเสมอและพรอมกันทั้งตน
    2) ใสปุยเคมีบำรุงตน โดยใสกอนหรือหลังตัดแตงกิ่ง 5-7 วัน ปุยเคมีที่ใช 
เชน 15-15-15, 20-10-10 หรือ 30-10-10 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน (ขึ้นกับ 
ขนาดทรงพุม) รวมกับปุยอินทรีย 10-20 กิโลกรัม/ตน ใสรอบทรงพุมแลวพรวน 
ดินกลบ และใหน้ำ
     3) การกระตุนใหแตกใบออนสม่ำเสมอพรอมกันทั้งตน โดยพนสารโพแทส 
เซียมไนเตรท อัตรา 200–250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หลังตัดแตงกิ่ง 10-15 วัน

   4) ดูแลรักษาใบออนใหสมบูรณ ไมใหโรคและแมลงทำลาย โดยพนสาร 
ปองกันโรคและแมลง 1 ครั้งหลังตัดแตงกิ่ง และอีก 2 ครั้งในระยะใบออน

ภาพที่ 6  การตัดแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว

     6.2 การชักนำการออกดอก 
   หลังมะมวงแตกใบออน 1-2 ครั้ง และใบมะมวงอยูในระยะใบพวงหรือ 
ใบเพสลาดจึงทำการราดสารฯ โดยกอนการราดสารตองกำจัดวัชพืชหรือเศษใบไม 
ใตทรงพุม และถาดินแหงควรใหน้ำกอนการราดสาร 1 วัน อัตราการใชสาร 
ขึ้นกับพันธุและขนาดทรงพุม เชน พันธุน้ำดอกไม ซึ่งเปนพันธุที่ออกดอกงายใชสาร 
พาโคลบิวทราโซล (10 % WP) อัตรา 1 กรัมสารออกฤทธิ์  หรือ 10 กรัมผลิตภัณฑ 
ตอเสนผานศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร สำหรับพันธุที่ออกดอกยาก เชน พันธุเขียวเสวย 
ใชสารฯ อัตรา 1.5 กรัมสารออกฤทธิ์ (15 กรัมผลิตภัณฑ/เสนผานศูนยกลาง 
ทรงพุม 1 เมตร) โดยราดสารหางจากบริเวณโคนตน 30 เซนติเมตร หลังราดสาร 
ใหน้ำสม่ำเสมอประมาณ 1 เดือน (ภาพที่ 7) ทำการใสปุยเคมี 8-24-24 หรือ 
12-24-12  อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน ในระยะเรงสรางตาดอก  และหลังการราดสาร 
ประมาณ 45-60 วัน หรือสังเกตปลายยอด ใบมีลักษณะลูลง ยอดบวมเตง จึงพน 
สารโพแทสเซียมไนเตรทอัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกระตุนการแตกตา (ดอก) 
ใหสม่ำเสมอพรอมกัน (ภาพที่ 8)
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เกษตรกรตองเขาใจในพืชนั้นๆ และสามารถคำนวณเวลายอนกลับมาไดวาจะตอง 
เตรียมตนเมื่อไร ชักนำใหออกดอกเมื่อไร เพื่อใหเก็บเกี่ยวไดตามชวงเวลาที่กำหนด  
  2) การเตรียมความพรอมของตน นับเปนสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตผลไม 
นอกฤดู ตองมีการเตรียมตนใหสมบูรณพรอมสำหรับกระตุนหรือบังคับการออกดอก 
นอกฤดูกาล
  3) การบังคับใหออกดอก มีหลายวิธีขึ้นกับชนิดของไมผล  สิ่งสำคัญตองทำ 
ความเขาใจลักษณะนิสัยการออกดอกของพืชนั้นวาตองการสภาพอยางไรและจะตอง
จัดการใหไดใกลเคียงกับความตองการของพืช
  4) การปฏิบัติดูแลรักษาหลังการออกดอก ทั้งการจัดการศัตรูพืช  การจัดการปุย 
การจัดการน้ำ การตัดแตงผล การหอผล และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จะตอง 
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการเกษตรที่ถูกตองของพืชนั้นๆ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ตรงตามความตองการของตลาด

6. ขั้นตอนการผลิตมะมวงนอกฤดู
       การควบคุมใหมะมวงออกดอกติดผลนอกฤดูจะใชสารพาโคลบิวทราโซล 
สารฯ นี้จัดอยูในกลุมสารชะลอการเจริญเติบโตพืช มีผลยับยั้งการสรางจิบเบอเรลลิน 
บริเวณใตเนื้อเยื่อเจริญของยอด ชะลอการแบงเซลล และการยืดตัวของเซลลพืช 
สารชนิดนี้เคลื่อนยายไดดีทางทอลำเลียงน้ำ ดังนั้นการราดสารทางดินจะไดผลดีกวา 
การพนทางใบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 6.1 การเตรียมความพรอมตน
    1) หลังเก็บเกี่ยว ตัดแตงกิ่งใหทรงพุมโปรงเพื่อใหแสงแดดสองถึงโคนตน 
โดยตัดกิ่งที่ถูกโรคหรือแมลงทำลาย กิ่งออนแอ กิ่งในทรงพุม และตัดปลายกิ่งเพื่อ 
ควบคุมทรงพุมใหมีขนาดและความสูงที่เหมาะสม (ภาพที่ 6) การตัดแตงควรตัดทุกกิ่ง 
ทุกยอด เพื่อใหการแตกใบออนสม่ำเสมอและพรอมกันทั้งตน
    2) ใสปุยเคมีบำรุงตน โดยใสกอนหรือหลังตัดแตงกิ่ง 5-7 วัน ปุยเคมีที่ใช 
เชน 15-15-15, 20-10-10 หรือ 30-10-10 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน (ขึ้นกับ 
ขนาดทรงพุม) รวมกับปุยอินทรีย 10-20 กิโลกรัม/ตน ใสรอบทรงพุมแลวพรวน 
ดินกลบ และใหน้ำ
     3) การกระตุนใหแตกใบออนสม่ำเสมอพรอมกันทั้งตน โดยพนสารโพแทส 
เซียมไนเตรท อัตรา 200–250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หลังตัดแตงกิ่ง 10-15 วัน

   4) ดูแลรักษาใบออนใหสมบูรณ ไมใหโรคและแมลงทำลาย โดยพนสาร 
ปองกันโรคและแมลง 1 ครั้งหลังตัดแตงกิ่ง และอีก 2 ครั้งในระยะใบออน

ภาพที่ 6  การตัดแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว

     6.2 การชักนำการออกดอก 
   หลังมะมวงแตกใบออน 1-2 ครั้ง และใบมะมวงอยูในระยะใบพวงหรือ 
ใบเพสลาดจึงทำการราดสารฯ โดยกอนการราดสารตองกำจัดวัชพืชหรือเศษใบไม 
ใตทรงพุม และถาดินแหงควรใหน้ำกอนการราดสาร 1 วัน อัตราการใชสาร 
ขึ้นกับพันธุและขนาดทรงพุม เชน พันธุน้ำดอกไม ซึ่งเปนพันธุที่ออกดอกงายใชสาร 
พาโคลบิวทราโซล (10 % WP) อัตรา 1 กรัมสารออกฤทธิ์  หรือ 10 กรัมผลิตภัณฑ 
ตอเสนผานศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร สำหรับพันธุที่ออกดอกยาก เชน พันธุเขียวเสวย 
ใชสารฯ อัตรา 1.5 กรัมสารออกฤทธิ์ (15 กรัมผลิตภัณฑ/เสนผานศูนยกลาง 
ทรงพุม 1 เมตร) โดยราดสารหางจากบริเวณโคนตน 30 เซนติเมตร หลังราดสาร 
ใหน้ำสม่ำเสมอประมาณ 1 เดือน (ภาพที่ 7) ทำการใสปุยเคมี 8-24-24 หรือ 
12-24-12  อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน ในระยะเรงสรางตาดอก  และหลังการราดสาร 
ประมาณ 45-60 วัน หรือสังเกตปลายยอด ใบมีลักษณะลูลง ยอดบวมเตง จึงพน 
สารโพแทสเซียมไนเตรทอัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกระตุนการแตกตา (ดอก) 
ใหสม่ำเสมอพรอมกัน (ภาพที่ 8)
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แมลงอยางสม่ำเสมอ พนสารปองกันกำจัดศัตรูพืชตามความจำเปน  รวมทั้งควรมีการ 
ใหน้ำอยางเพียงพอ ซึ่งมีผลการศึกษา พบวา การใหน้ำแบบมินิสปริงเกอรและระบบ
น้ำหยดกับมะมวงน้ำดอกไมในชวงฤดูแลง ชวยใหไดผลผลิตที่มาตรฐานสงออกสูงขึ้น
กวาการไมใหน้ำ 15-20 % (ภาพที่ 9) และควรใสปุยสูตร 15-5-20 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 
1-2 กิโลกรัม/ตน หลังการติดผล และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1 เดือน

        ภาพที่ 9  การใหน้ำแบบตางๆ ที่มีตอเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดมาตรฐานสงออก
                    ของมะมวงน้ำดอกไมสีทอง ในชวงฤดูแลง

   3) การหอผล วัตถุประสงคการหอเพื่อใหสีผิวสวย ลดการทำลายจากศัตรูพืช 
ลดการใชสารเคมี โดยทำการหอผลหลังติดผลประมาณ 50 วัน การหอผลตองเลือก 
ใชวัสดุหอที่เหมาะสม  กอนการหอใหซอยผลใหเหลือผลที่สมบูรณไวชอละ 1 ผล 
หลังจากนั้นใหพนหรือจุมผลในสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช ปลอยใหผลแหงแลวจึงทำ 
การหอผล (ภาพที่ 10)  ซึ่งมีการศึกษา พบวา การซอยผลจะทำใหเปอรเซ็นตผลผลิต 
ที่ไดมาตรฐานสงออกเพิ่มมากขึ้น สวนการพนหรือจุมผลในสารเคมีปองกันกำจัดศัตรู 
พืชกอนการหอผลใหผลไมแตกตางกัน (ภาพที่ 11) สำหรับวัสดุหอที่เหมาะสมในมะมวง 
พันธุน้ำดอกไม คือ ถุงคารบอนที่ดานในเปนสีดำ ดานนอกสีน้ำตาล ซึ่งจะชวยใหผิวผล 
มีสีเหลือง (ภาพที่ 12) กรณีมะมวงผิวสีแดง การหอตองใชวัสดุหอที่แสงสามารถ 

 control      Mini         Drip          Line

sprinkle

%
 e

xp
or

t g
ra

de

0
10

20
30
40
50

b

a a
abภาพที่ 7  ระยะใบเพสลาด (ก) และการราดสารพาโคลบิวทราโซล (ข)

 

ภาพที่ 8 หลังราดสารประมาณ 45-60 วัน กระตุนการแตกตาดวยสารโพแทสเซียมไนเตรท

 6.3 การปฏิบัตดิูแลรักษา  
  1) ระยะแทงชอดอกถึงดอกบาน ใหน้ำและดูแลรักษา ระยะนี้ถือเปนระยะ 
วิกฤตของการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ เพราะระยะนี้จะมีศัตรูพืชหลายชนิดที่จะ 
เขาทำลายชอดอก ดังนั้นจะตองดูแลอยางดี มีการสำรวจและประเมินการระบาด 
ของศัตรูพืช เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น หนอนกัดกินชอดอก โรคราดำ และพนสาร 
ปองกันกำจัดโรคและแมลง หลีกเลี่ยงการพนสารฯ ในระยะดอกบาน และในชวง 
ผสมเกสรควรปลอยแมลงเพื่อชวยในการผสมเกสร เชน ผึ้ง ชันรง หรือลอแมลงวัน 
หัวเขียว ใหมาชวยในการผสมเกสร
  2) ระยะติดผลและพัฒนาการของผล ระยะนี้ถือเปนระยะวิกฤตของการผลิต 
มะมวงใหไดคุณภาพเชนกัน หลังการติดผลควรควบคุมศัตรูพืชอยางดี โดยเฉพาะ 
เพลี้ยไฟซึ่งจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผล ทำใหผิวผลเปนจุดสีน้ำตาลไมสามารถสงออกได 
ดังนั้นหลังดอกโรยจึงควรพนน้ำเพื่อใหดอกที่ไมไดผสมเกสรหลุดรวงจากชอดอกแลว
จึงพนสารเคมีควบคุมเพลี้ยไฟและโรค ตองหมั่นตรวจสอบการระบาดของโรคและ 
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แมลงอยางสม่ำเสมอ พนสารปองกันกำจัดศัตรูพืชตามความจำเปน  รวมทั้งควรมีการ 
ใหน้ำอยางเพียงพอ ซึ่งมีผลการศึกษา พบวา การใหน้ำแบบมินิสปริงเกอรและระบบ
น้ำหยดกับมะมวงน้ำดอกไมในชวงฤดูแลง ชวยใหไดผลผลิตที่มาตรฐานสงออกสูงขึ้น
กวาการไมใหน้ำ 15-20 % (ภาพที่ 9) และควรใสปุยสูตร 15-5-20 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 
1-2 กิโลกรัม/ตน หลังการติดผล และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1 เดือน

        ภาพที่ 9  การใหน้ำแบบตางๆ ที่มีตอเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดมาตรฐานสงออก
                    ของมะมวงน้ำดอกไมสีทอง ในชวงฤดูแลง
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ภาพที่ 8 หลังราดสารประมาณ 45-60 วัน กระตุนการแตกตาดวยสารโพแทสเซียมไนเตรท

 6.3 การปฏิบัติดูแลรักษา  
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เขาทำลายชอดอก ดังนั้นจะตองดูแลอยางดี มีการสำรวจและประเมินการระบาด 
ของศัตรูพืช เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น หนอนกัดกินชอดอก โรคราดำ และพนสาร 
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                         (ก)                                                  (ข)
ภาพที่ 11  ผลของการซอยผล (ก) และ การพนและจุมผลดวยสารปองกันกำจัดโรคพืช 
              กอนการหอผล (ข) ที่มีตอเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดมาตรฐานสงออก
              ของมะมวงน้ำดอกไมสีทอง

ภาพที่ 12   ผลของวัสดุหอชนิดตางๆ ที่มีผลตอสีผิวผลมะมวงน้ำดอกไมสีทอง
               (คา L* and a* values)
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aสองผานเขามาได และชวงการเปลี่ยนสีผลควรมีการตัดแตงกิ่งใหโปรงเพื่อใหแสง 
สองผานไดทั่วตน ซึ่งการพัฒนาสีผิวของผลไมขึ้นกับหลายปจจัยทั้งแสง อุณหภูมิ 
และพบวา การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดสามารถชวยเพิ่มการพัฒนา 
สีผิวของผลได ในมะมวงมหาชนกใชกรดจัสโมนิก (Jasmonic acid) 300 ppm 
จุมผลเมื่อ 60 วัน หลังดอกบาน ชวยใหผิวผลมีสีแดงเขมกวากรรมวิธีอื่นๆ มีปริมาณ 
แอนโธไซยานินสูง 0.370 มิลลิกรัม/100 กรัม น้ำหนักสด และ ผลที่อยูชายทรงพุม 
ที่ไดรับแสงมากกวาจะมีสีแดงกวา และปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาผลที่อยูในทรงพุม

ภาพที่ 10  การซอยผลเมื่ออายุประมาณ 50 วัน  และการพนการจุมผลในสารปองกัน
              กำจัดโรคและการหอผล
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ภาพที่ 14 การตัดกานผลสั้นชิดขั้วและการตัดยาว 1-2 เซนติเมตรที่มีตอเปอรเซ็นต 
             ผลผลิตที่ไดมาตรฐานสงออกของมะมวงน้ำดอกไมสีทอง

ภาพที่ 15 ผลของการหอผลดวยวัสดุหอชนิดตางๆ เมื่อขนยายจากสวนมายังโรงคัดบรรจุ
ที่มีตอเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดมาตรฐานสงออกของมะมวงน้ำดอกไม
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  4) การเก็บเกี่ยว ตองเก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสม ซึ่งขึ้นกับพันธุ  ดัชนีการ 
เก็บเกี่ยวใชการนับอายุหลังติดผล หรืออาจสังเกตนวลที่ผล หรือใชการลอยน้ำ ผลที่ 
แกจะจมน้ำ อายุเก็บเกี่ยวมะมวงน้ำดอกไมเพื่อสงออกประมาณ 98 วัน หลังการติด 
ผล (ภาพที่ 13) ตองไมเก็บเกี่ยวผลออนซึ่งไมไดคุณภาพและจะทำใหเสียหายตอตลาด 
สงออก หลังจากเก็บเกี่ยวขนยายผลผลิตมายังโรงคัดบรรจุในฟารม ทำการตัดกาน 
ผลใหความยาวกานผล 1-2 เซนติเมตร เพื่อปองกันไมใหยางไหลเปอนผล การตัด 
ชิดขั้วผลจะทำใหน้ำยางเปอนผลและผลไมไดคุณภาพ (ภาพที่ 14) คัดแยกผลที่ไมได 
มาตรฐานออก หอผลดวยโฟมตาขายเพื่อลดการกระแทกของผลและบรรจุในตะกรา 
ที่มีวัสดุกรุปองกันการกระแทกไปยังโรงคัดบรรจุ วิธีนี้จะชวยใหไดเปอรเซ็นตผลผลิต 
ที่ไดมาตรฐานมากกวาการหอดวยถุงสีน้ำตาลและการไมหอผล (ภาพที่ 15)

 

ภาพที่ 13 การวัดความสุกแกของมะมวงน้ำดอกไมสีทองที่อายุตางๆ หลังดอกบาน
    แบบไมทำลายผล (NIRS value)
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  5) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับเปนขั้นตอนสำคัญที่จะชวยใหผลิตผลมี 
คุณภาพดีเมื่อถึงตลาดปลายทาง ขั้นตอนการดำเนินการขึ้นกับขอกำหนดของประเทศ 
คูคา เชน การสงไปประเทศญี่ปุนและเกาหลีตองมีการอบไอน้ำเพื่อกำจัดไขและหนอน 
แมลงวันผลไม 
  6) การขนสง  ปจจุบันการขนสงมะมวงสวนใหญใชการขนสงทางอากาศซึ่ง 
มีคาขนสงคอนขางสูง เชน การขนสงทางเครื่องบินไปตลาดยุโรป อเมริกา คาขนสง 
ประมาณ 100-130 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่การขนสงทางเรือ ประมาณ 10-20 
บาท/กิโลกรัม ซึ่งถูกกวา 5-6 เทา ดังนั้นการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและใชการขนสงทางเรือจะชวยลดตนทุนการขนสงอยางมาก
และเปนการเพิ่มโอกาสการแขงขันของมะมวงไทยอีกทางหนึ่ง
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  5) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับเปนขั้นตอนสำคัญที่จะชวยใหผลิตผลมี 
คุณภาพดีเมื่อถึงตลาดปลายทาง ขั้นตอนการดำเนินการขึ้นกับขอกำหนดของประเทศ 
คูคา เชน การสงไปประเทศญี่ปุนและเกาหลีตองมีการอบไอน้ำเพื่อกำจัดไขและหนอน 
แมลงวันผลไม 
  6) การขนสง  ปจจุบันการขนสงมะมวงสวนใหญใชการขนสงทางอากาศซึ่ง 
มีคาขนสงคอนขางสูง เชน การขนสงทางเครื่องบินไปตลาดยุโรป อเมริกา คาขนสง 
ประมาณ 100-130 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่การขนสงทางเรือ ประมาณ 10-20 
บาท/กิโลกรัม ซึ่งถูกกวา 5-6 เทา ดังนั้นการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและใชการขนสงทางเรือจะชวยลดตนทุนการขนสงอยางมาก
และเปนการเพิ่มโอกาสการแขงขันของมะมวงไทยอีกทางหนึ่ง
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ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ตอการผลิตมะมวง
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ตอการผลิตมะมวง
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บทที่ 4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตมะมวง

   จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สงผลกระทบตอการผลิตมะมวง 
อยางมาก โดยเฉพาะปญหาเรื่องการติดผล หรือเกิดการผสมเกสรที่ไมสมบูรณทำให 
เมื่อติดผลแลวผลเปนกะเทย (ภาพที่ 16) นอกจากนี้ ปญหาการระบาดของศัตรูพืช 
โดยเฉพาะเพลี้ยไฟนับเปนอุปสรรคสำคัญในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก

ภาพที่ 16   ผลมะมวงที่ไดรับการผสมเกสรไมสมบูรณ เมล็ดไมพัฒนา และผลไมโต
               (ผลกะเทย)
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บทที่ 4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตมะมวง

   จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สงผลกระทบตอการผลิตมะมวง 
อยางมาก โดยเฉพาะปญหาเรื่องการติดผล หรือเกิดการผสมเกสรที่ไมสมบูรณทำให 
เมื่อติดผลแลวผลเปนกะเทย (ภาพที่ 16) นอกจากนี้ ปญหาการระบาดของศัตรูพืช 
โดยเฉพาะเพลี้ยไฟนับเปนอุปสรรคสำคัญในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก

ภาพที่ 16   ผลมะมวงที่ไดรับการผสมเกสรไมสมบูรณ เมล็ดไมพัฒนา และผลไมโต
               (ผลกะเทย)
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 ปจจัยที่มีผลตอการติดผลของมะมวง มีหลายปจจัย สรุปไดดังนี้

 1) สัดสวนเพศดอก (sex ratio) คือ สัดสวนระหวางดอกเพศผูตอดอกสมบูรณเพศ 
ซึ่งดอกสมบูรณเพศที่ไดรับการผสมจะพัฒนาไปเปนผลได  ดังนั้นถาในชอดอกมีสัดสวน 
เพศที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มโอกาสการติดผล มะมวงน้ำดอกไม พบวา มีดอกสมบูรณ 
เพศเฉลี่ย 274.75 + 87.50 ดอก/ชอ และมีดอกเพศผูเฉลี่ย 1,044.56 + 298.62 
ดอก/ชอ ดานเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศในสภาพธรรมชาติของมะมวงพันธุน้ำดอกไม  
น้ำดอกไมสีทอง มหาชนก แกว และโชคอนันต มีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ 7.98, 
9.82, 55.4, 20.31 และ 12.98 % ขณะที่ในหองควบคุมอุณหภูม ิกลางวัน/กลางคืน
ที่ 25/15 องศาเซลเซียส พันธุน้ำดอกไม Kensington Irwin และ Sensation 
มีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ 24.3, 31.0, 47.6 และ 34.6 % และพบวาตนอายุ 
มากมีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศมากกวาตนอายุนอย สวนการเปลี่ยนแปลงสัดสวน 
เพศดอกในมะมวงน้ำดอกไมทะวายโดยใช NAA (naphthaleneacetic acid) 
ความเขมขน 100 และ 200 ppm และสารอีทีฟอน ethephon ความเขมขน 10 และ 
20 ppm พนทางใบในระยะที่ชอดอกมีความยาว 3-4 เซนติเมตร ชวยใหปริมาณ 
ดอกสมบูรณเพศเพิ่มขึ้นในทุกความเขมขน ดังนั้นจะเห็นไดวา เปอรเซ็นตดอกสมบูรณ 
เพศขึ้นกับพันธุ อายุตน ฮอรโมน  และสภาพอากาศ
 2) การผสมเกสร (pollination) คือ การที่ละอองเกสร (pollen grain) ตกลง 
บนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) แลวละอองเกสรจะงอกหลอดละอองเกสร (pollen tube) 
ซึ่งการผสมเกสรจะประสบความสำเร็จเมื่อมีปจจัยตาง ๆ ดังนี้
  2.1) แมลงพาหะในการผสมเกสร เชน กลุมของผึ้ง แมลงภู กลุมของแมลงวัน 
ซึ่งชวงดอกบานควรมีแมลงชวยในการผสมเกสรซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสการติดผลมากขึ้น 
  2.2) ชวงเวลาการผสมเกสร ปลายยอดเกสรตัวเมียพรอมที่จะรับการผสมใน 
ชวงเชาถึงสาย โดยประสิทธิภาพในการรับการผสมจะดีที่สุดในวันแรกที่ดอกเริ่มบาน 
แตสำหรับอับละอองเกสรจะแตกเร็วหรือชาขึ้นกับสภาพแวดลอม ไดแก ความชื้น 
สัมพัทธและอุณหภูมิ ถาความชื้นสัมพันธสูงกวา 80 % จะทำใหอับละอองเกสร 
แตกนอยมาก ดังนั้นในชวงฤดูฝนหรือหมอกลงจัดการติดผลจะนอย นอกจากนี้ 
อุณหภูมิมีผลตอการแตกของอับละอองเกสรเชนกัน โดยที่อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส 
เหมาะสมตอการแตกของละอองเกสรมากที่สุด เนื่องจากยอดเกสรตัวเมียพรอมกอน 
ละอองเกสรตัวผูจะแตก ดังนั้นมะมวงจึงตองมีการผสมขามจึงจะติดผลดี ซึ่งการปลูก 
มะมวงหลายพันธุในบริเวณใกลกันจะทำใหมะมวงมีการติดผลดีขึ้น 

  2.3) ความสามารถของการแตกอับละอองเกสร  มีรายงานวาการแตกของ 
อับละอองเกสรมีความสำคัญตอการติดผลของมะมวง มะมวงโชคอนันตมีการแตก 
ของอับละลองเกสรมากถึง 74 % น้ำดอกไม 20 % และเขียวเสวย 15 % ซึ่งอาจ 
ทำใหมะมวงโชคอนันตมีการติดผลดีที่สุด ความชื้นสัมพัทธสูงหรือต่ำเกินไป มีผลตอ 
การแตกของอับละอองเกสร ถาความช้ืนสัมพัทธต่ำกานเกสรตัวเมียเห่ียวแหง เปนอุปสรรค 
ตอการงอกและการเจริญของหลอดละอองเกสร
  2.4) ความสามารถในการงอกของละอองเกสร การงอกของละอองเกสร 
เปนการนำเชื้อเพศผู (sperm) เขาผสมกับเชื้อเพศเมีย (egg) ซึ่งเกสรเพศผูสามารถ 
งอกไดในชวงประมาณ 16-40 องศาเซลเซียส ดังนั้น การปลูกมะมวงพันธุที่มีความ 
มีชีวิตของละอองเกสรสูงมีโอกาสผสมติดไดดีกวาพันธุที่มีความมีชีวิตของละอองเกสร
ต่ำ เชน มะมวงพันธุน้ำดอกไมมีความมีชีวิตของละอองเกสร 77.1 แกว 76.4 ศาลายา 
76.0 พิมเสนมันทะวาย 71.4 และแรด 38.8 % นอกจากนี้ฤดูกาลมีผลตอการงอก 
ของละอองเกสรและการติดผลของมะมวง เชน มะมวงน้ำดอกไมในฤดู เกสรงอกได 
32 % มีเปอรเซ็นตการติดผล 47 % ขณะที่มะมวงน้ำดอกไมนอกฤดู เกสรสามารถ 
งอกได 5 % มีเปอรเซ็นตการติดผล เพียง 11 %
 3) การจัดการน้ำและธาตุอาหาร ในชวงการออกดอกติดผลเปนชวงที่ตองการ 
น้ำและปุยมากเพ่ือใหตนมะมวงมีความสมบูรณ ซ่ึงจะมีโอกาสติดผลไดมากกวาตนท่ี
ไมสมบูรณ การขาดน้ำในชวงติดผลมีผลตอการรวงของดอกและผลเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีสวนในการปรับเปลี่ยนฮอรโมนภายในตน เชน ปริมาณออกซินและไซโตไคนิน
ลดลง สวนเอทิลีนและกรดแอบไซซิกมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับตนมะมวงที่ขาด 
อาหารตนมะมวงจะสลัดลูกทิ้งเพื ่อความอยูรอดของตนแมจึงทำใหติดผลนอย 
การใหอาหารเสริมทางใบ ชวยทำใหมะมวงติดผลอยางเปนปกติหรือดีขึ้น โดยการ 
พนปุยทางใบที่มีฟอสเฟตสูง อัตราสวน N:P:K = 1:2:1 พนขณะแทงชอดอกและ 
ติดผลออน การใหน้ำและปุยที่เหมาะสมจะทำใหผลมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอและ 
ติดผลไดมากขึ้น การพนโบรอนที่ความเขมขน 0.6 % ในมะมวงพันธุ Amelie และ 
Keitt จะชวยเพิ่มการติดผล การพนแคลเซียมและโบรอน อัตรา 75 มิลลิลิตร/น้ำ 
20 ลิตร 2 ครั้ง ในระยะกอนออกดอก 1-2 สัปดาห และระยะดอกบาน 50 % 
จะมีเปอรเซ็นตความงอกของละอองเกสรสูงสุด 92.9 %
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 ปจจัยที่มีผลตอการติดผลของมะมวง มีหลายปจจัย สรุปไดดังนี้

 1) สัดสวนเพศดอก (sex ratio) คือ สัดสวนระหวางดอกเพศผูตอดอกสมบูรณเพศ 
ซึ่งดอกสมบูรณเพศที่ไดรับการผสมจะพัฒนาไปเปนผลได  ดังนั้นถาในชอดอกมีสัดสวน 
เพศที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มโอกาสการติดผล มะมวงน้ำดอกไม พบวา มีดอกสมบูรณ 
เพศเฉลี่ย 274.75 + 87.50 ดอก/ชอ และมีดอกเพศผูเฉลี่ย 1,044.56 + 298.62 
ดอก/ชอ ดานเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศในสภาพธรรมชาติของมะมวงพันธุน้ำดอกไม  
น้ำดอกไมสีทอง มหาชนก แกว และโชคอนันต มีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ 7.98, 
9.82, 55.4, 20.31 และ 12.98 % ขณะที่ในหองควบคุมอุณหภูม ิกลางวัน/กลางคืน
ที่ 25/15 องศาเซลเซียส พันธุน้ำดอกไม Kensington Irwin และ Sensation 
มีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ 24.3, 31.0, 47.6 และ 34.6 % และพบวาตนอายุ 
มากมีเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศมากกวาตนอายุนอย สวนการเปลี่ยนแปลงสัดสวน 
เพศดอกในมะมวงน้ำดอกไมทะวายโดยใช NAA (naphthaleneacetic acid) 
ความเขมขน 100 และ 200 ppm และสารอีทีฟอน ethephon ความเขมขน 10 และ 
20 ppm พนทางใบในระยะที่ชอดอกมีความยาว 3-4 เซนติเมตร ชวยใหปริมาณ 
ดอกสมบูรณเพศเพิ่มขึ้นในทุกความเขมขน ดังนั้นจะเห็นไดวา เปอรเซ็นตดอกสมบูรณ 
เพศขึ้นกับพันธุ อายุตน ฮอรโมน  และสภาพอากาศ
 2) การผสมเกสร (pollination) คือ การที่ละอองเกสร (pollen grain) ตกลง 
บนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) แลวละอองเกสรจะงอกหลอดละอองเกสร (pollen tube) 
ซึ่งการผสมเกสรจะประสบความสำเร็จเมื่อมีปจจัยตาง ๆ ดังนี้
  2.1) แมลงพาหะในการผสมเกสร เชน กลุมของผึ้ง แมลงภู กลุมของแมลงวัน 
ซึ่งชวงดอกบานควรมีแมลงชวยในการผสมเกสรซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสการติดผลมากขึ้น 
  2.2) ชวงเวลาการผสมเกสร ปลายยอดเกสรตัวเมียพรอมที่จะรับการผสมใน 
ชวงเชาถึงสาย โดยประสิทธิภาพในการรับการผสมจะดีที่สุดในวันแรกที่ดอกเริ่มบาน 
แตสำหรับอับละอองเกสรจะแตกเร็วหรือชาขึ้นกับสภาพแวดลอม ไดแก ความชื้น 
สัมพัทธและอุณหภูมิ ถาความชื้นสัมพันธสูงกวา 80 % จะทำใหอับละอองเกสร 
แตกนอยมาก ดังนั้นในชวงฤดูฝนหรือหมอกลงจัดการติดผลจะนอย นอกจากนี้ 
อุณหภูมิมีผลตอการแตกของอับละอองเกสรเชนกัน โดยที่อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส 
เหมาะสมตอการแตกของละอองเกสรมากที่สุด เนื่องจากยอดเกสรตัวเมียพรอมกอน 
ละอองเกสรตัวผูจะแตก ดังนั้นมะมวงจึงตองมีการผสมขามจึงจะติดผลดี ซึ่งการปลูก 
มะมวงหลายพันธุในบริเวณใกลกันจะทำใหมะมวงมีการติดผลดีขึ้น 

  2.3) ความสามารถของการแตกอับละอองเกสร  มีรายงานวาการแตกของ 
อับละอองเกสรมีความสำคัญตอการติดผลของมะมวง มะมวงโชคอนันตมีการแตก 
ของอับละลองเกสรมากถึง 74 % น้ำดอกไม 20 % และเขียวเสวย 15 % ซึ่งอาจ 
ทำใหมะมวงโชคอนันตมีการติดผลดีที่สุด ความชื้นสัมพัทธสูงหรือต่ำเกินไป มีผลตอ 
การแตกของอับละอองเกสร ถาความช้ืนสัมพัทธต่ำกานเกสรตัวเมียเห่ียวแหง เปนอุปสรรค 
ตอการงอกและการเจริญของหลอดละอองเกสร
  2.4) ความสามารถในการงอกของละอองเกสร การงอกของละอองเกสร 
เปนการนำเชื้อเพศผู (sperm) เขาผสมกับเชื้อเพศเมีย (egg) ซึ่งเกสรเพศผูสามารถ 
งอกไดในชวงประมาณ 16-40 องศาเซลเซียส ดังนั้น การปลูกมะมวงพันธุที่มีความ 
มีชีวิตของละอองเกสรสูงมีโอกาสผสมติดไดดีกวาพันธุที่มีความมีชีวิตของละอองเกสร
ต่ำ เชน มะมวงพันธุน้ำดอกไมมีความมีชีวิตของละอองเกสร 77.1 แกว 76.4 ศาลายา 
76.0 พิมเสนมันทะวาย 71.4 และแรด 38.8 % นอกจากนี้ฤดูกาลมีผลตอการงอก 
ของละอองเกสรและการติดผลของมะมวง เชน มะมวงน้ำดอกไมในฤดู เกสรงอกได 
32 % มีเปอรเซ็นตการติดผล 47 % ขณะที่มะมวงน้ำดอกไมนอกฤดู เกสรสามารถ 
งอกได 5 % มีเปอรเซ็นตการติดผล เพียง 11 %
 3) การจัดการน้ำและธาตุอาหาร ในชวงการออกดอกติดผลเปนชวงที่ตองการ 
น้ำและปุยมากเพ่ือใหตนมะมวงมีความสมบูรณ ซ่ึงจะมีโอกาสติดผลไดมากกวาตนท่ี
ไมสมบูรณ การขาดน้ำในชวงติดผลมีผลตอการรวงของดอกและผลเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีสวนในการปรับเปลี่ยนฮอรโมนภายในตน เชน ปริมาณออกซินและไซโตไคนิน
ลดลง สวนเอทิลีนและกรดแอบไซซิกมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับตนมะมวงที่ขาด 
อาหารตนมะมวงจะสลัดลูกทิ้งเพื ่อความอยูรอดของตนแมจึงทำใหติดผลนอย 
การใหอาหารเสริมทางใบ ชวยทำใหมะมวงติดผลอยางเปนปกติหรือดีขึ้น โดยการ 
พนปุยทางใบที่มีฟอสเฟตสูง อัตราสวน N:P:K = 1:2:1 พนขณะแทงชอดอกและ 
ติดผลออน การใหน้ำและปุยที่เหมาะสมจะทำใหผลมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอและ 
ติดผลไดมากขึ้น การพนโบรอนที่ความเขมขน 0.6 % ในมะมวงพันธุ Amelie และ 
Keitt จะชวยเพิ่มการติดผล การพนแคลเซียมและโบรอน อัตรา 75 มิลลิลิตร/น้ำ 
20 ลิตร 2 ครั้ง ในระยะกอนออกดอก 1-2 สัปดาห และระยะดอกบาน 50 % 
จะมีเปอรเซ็นตความงอกของละอองเกสรสูงสุด 92.9 %
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 6) การตัดแตงกิ่งและควบคุมทรงพุม มะมวงมีการพัฒนาของตาดอกขึ้นจากตายอด
หรือตาขางที่อยูใกลของกิ่งเจริญปลายพุมตน ขณะที่บริเวณกิ่งภายในทรงพุมซึ่งไมได
รับแสงอยางทั่วถึงจะไมมีการสรางตาดอก ลักษณะการออกดอกดังกลาวจะเกี่ยวของ 
กับปจจัยแสงแดดที่มีบทบาทกระตุนการเกิดดอก การตัดแตงกิ่งจึงเปนขั้นตอนที่ 
เกษตรกรควรปฏิบัติทุกป เพื่อใหมีการแตกกิ่งใหม ชวงเวลาการตัดแตงกิ่งที่แตกตาง 
กันมีผลตอการออกดอกติดผล
 7) สภาพแวดลอม มีผลตอการควบคุมการออกดอกติดผล ไดแก อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วของลม แสงแดด และปริมาณน้ำฝน โดยอุณหภูมิ 
ต่ำสุดนอยกวา 18-20 องศาเซลเซียส ชอดอกจะมีจำนวนดอกสมบูรณเพศต่ำ และ 
ถาอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะจำกัดการทำงานของแมลงที่เปนพาหะในการผสมเกสร 
สำหรับความชื้นสัมพัทธที่สูงหรือต่ำเกินไปจะมีผลตอการแตกของอับละอองเกสร 
และมีผลตอการระบาดของโรคดวย ปริมาณน้ำฝน หากฝนมากในชวงที่มะมวงออก 
ดอกและผสมเกสรจะทำใหการแตกของอับละอองเกสรลดลง การผสมเกสรต่ำรวมทั้ง 
การระบาดของโรคทำใหการติดผลต่ำหรือไมติดผลเลย และจากผลของปจจัยที่มีตอ 
การติดผลของมะมวง สามารถสรุปไดดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17   ปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวง
         

 4) โรคและแมลงศัตรูมะมวง โรคที่สำคัญในระยะมะมวงแทงชอดอกและติดผล
คือ โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum
gloeosporioides เชื้อราจะเขาทำลายตั้งแตเริ่มแทงชอดอก  ถาเปนมากจะทำใหดอก
รวงหมดทั้งชอได โรคราแปง (powdery mildew) เชื้อราจะเขาทำลายชอดอกมะมวง 
ตรงผิวชั้นนอกของดอกและผลออน ทำใหสวนที่ถูกทำลายแหงเหี่ยวและรวงไป มะมวง 
ติดผลนอยหรือไมติดผลเลย สำหรับแมลงที่สำคัญในระยะมะมวงแทงชอดอกถึงผลแก 
คือ เพลี้ยไฟ (thrip) แมลงวันผลไม (fruit fly) หนอนเจาะยอดมะมวง (mango tip 
borer) และหนอนผีเสื้อกัดกินดอก (flower-eating caterpillar) แมลงศัตรูเหลานี้ 
ทำใหมะมวงไมติดผล แมวาสภาพแวดลอมจะเหมาะสมในการติดผล หากพบการ 
ระบาดของโรคและแมลงใหพนสารเคมีตามความจำเปน
 5) ระดับฮอรโมนภายในตน การออกดอกของไมผลยืนตนหลายชนิดถูกควบคุม 
โดยฮอรโมนที่พืชสรางขึ้น โดยเฉพาะจิบเบอเรลลิน (gibberellins) จะไปยับยั้ง 
การออกดอกโดยตรงหรืออาจมีผลทางออม โดยมีผลตอระยะเวลาของการแตกตา 
ดอกที่อาจชาหรือเร็วขึ้นดวย จากการศึกษาที่ผานมา พบวา การใชสารแพคโคบิวทราโซล 
จะยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลินภายในพืชและไดถูกนำมาใชในการบังคับและ
ควบคุมการออกดอกในไมผล ปจจุบันสารแพกโคลบิวทราโซลจะใชในการควบคุม 
การออกดอกของมะมวงนอกฤดู นอกจากนี้ พบวา ออกซิน (auxin) และไซโตไคนิน 
(cytokinin) เปนปจจัยสำคัญที่ควบคุมการออกดอกของไมผล โดยเฉพาะไซโตไคนิน 
ในทอลำเลียงน้ำของมะมวงจะสูงในระยะที่ตาดอกเริ่มมีการพัฒนาไปจนสูงที่สุดในระยะ
ที่มีการบานของดอกทั้งหมด จากสมมุติฐานที่เชื่อวาไซโตไคนินมีสวนเกี่ยวของกับ 
การออกดอก ทำใหมีการนำเอาสารสังเคราะหไซโตไคนิน มาทดสอบกับพืชชนิด 
ตางๆ ในมะมวงไดใชไซโตไคนินสังเคราะหคือ thidiazuron ระหวางที่มีสภาพอากาศ 
เย็นและมีสภาพอากาศอบอุน พบวา มีการแตกกิ่งดอกจำนวนมาก อีกทั้งการพนสาร 
fulmet ซึ่งเปนสารไซโตไคนินชนิดหนึ่ง ความเขมขน 20 40 และ 60 ppm  ใหกับ 
มะมวงพันธุน้ำดอกไมในชวงดอกบาน ทำใหมะมวงมีการติดผลดีขึ้น  การใชบราซิโน 
สเตียรอยด อัตรา 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ทำใหเรณูของมะมวงพันธุโชคอนันตและ 
พันธุน้ำดอกไมเบอร 4 งอกสูงขึ้น การพน BA ความเขมขน 50 ppm ใหกับมะมวง 
น้ำดอกไมทะวายในระยะดอกเริ่มบานและระยะดอกบาน 50 % มีการติดผลสูงสุด 
1.94 %

ปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวงปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวงปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวง

สภาพแวดลอม
- อุณหภูมิ  ควบคุมทั้งการออกดอกและการติดผล
  Temp<18-20 ํC จำนวนดอกสมบูรณเพศต่ำ
- ความชื้นสัมพัทธ  -สูงหรือต่ำเกินไปมีผลตอการแตกของ
  อับละอองเกสร 
  -ต่ำกานเกษรตัวเมียเหี่ยวแหงเปนอุปสรรค
  ตอการงอกและการเจริญของหลอดละอองเกสร
- ลม  มีประโยชนตอการชวยผสมเกสร
- แสงแดด  กิ่งที่ไมไดรับแสงมักจะติดผลนอยกวา
  กิ่งที่ไดรับแสง
- ฝน  ฝนชุกชวงออกดอกและผสมเกสร ทำใหการแตก
  ของอับละอองเกสรลดลง การผสมเกสรเกิดนอย
- ความชื้นในดิน  ไมเหมาะสม สาเหตุทำใหผลรวง

สัดสวนเพศดอก

การผสมเกสร

พาหะในการผสม

ความสมบูรณตน/การใหน้ำและธาตุอาหาร

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในตน

โรคและแมลงศัตรูมะมวง
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 6) การตัดแตงกิ่งและควบคุมทรงพุม มะมวงมีการพัฒนาของตาดอกขึ้นจากตายอด
หรือตาขางที่อยูใกลของกิ่งเจริญปลายพุมตน ขณะที่บริเวณกิ่งภายในทรงพุมซึ่งไมได
รับแสงอยางทั่วถึงจะไมมีการสรางตาดอก ลักษณะการออกดอกดังกลาวจะเกี่ยวของ 
กับปจจัยแสงแดดที่มีบทบาทกระตุนการเกิดดอก การตัดแตงกิ่งจึงเปนขั้นตอนที่ 
เกษตรกรควรปฏิบัติทุกป เพื่อใหมีการแตกกิ่งใหม ชวงเวลาการตัดแตงกิ่งที่แตกตาง 
กันมีผลตอการออกดอกติดผล
 7) สภาพแวดลอม มีผลตอการควบคุมการออกดอกติดผล ไดแก อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วของลม แสงแดด และปริมาณน้ำฝน โดยอุณหภูมิ 
ต่ำสุดนอยกวา 18-20 องศาเซลเซียส ชอดอกจะมีจำนวนดอกสมบูรณเพศต่ำ และ 
ถาอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะจำกัดการทำงานของแมลงที่เปนพาหะในการผสมเกสร 
สำหรับความชื้นสัมพัทธที่สูงหรือต่ำเกินไปจะมีผลตอการแตกของอับละอองเกสร 
และมีผลตอการระบาดของโรคดวย ปริมาณน้ำฝน หากฝนมากในชวงที่มะมวงออก 
ดอกและผสมเกสรจะทำใหการแตกของอับละอองเกสรลดลง การผสมเกสรต่ำรวมทั้ง 
การระบาดของโรคทำใหการติดผลต่ำหรือไมติดผลเลย และจากผลของปจจัยที่มีตอ 
การติดผลของมะมวง สามารถสรุปไดดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17   ปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวง
         

 4) โรคและแมลงศัตรูมะมวง โรคที่สำคัญในระยะมะมวงแทงชอดอกและติดผล
คือ โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum
gloeosporioides เชื้อราจะเขาทำลายตั้งแตเริ่มแทงชอดอก  ถาเปนมากจะทำใหดอก
รวงหมดทั้งชอได โรคราแปง (powdery mildew) เชื้อราจะเขาทำลายชอดอกมะมวง 
ตรงผิวชั้นนอกของดอกและผลออน ทำใหสวนที่ถูกทำลายแหงเหี่ยวและรวงไป มะมวง 
ติดผลนอยหรือไมติดผลเลย สำหรับแมลงที่สำคัญในระยะมะมวงแทงชอดอกถึงผลแก 
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ปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวงปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวงปจจัยที่มีผลตอการติดผลและคุณภาพของผลมะมวง

สภาพแวดลอม
- อุณหภูมิ  ควบคุมทั้งการออกดอกและการติดผล
  Temp<18-20 ํC จำนวนดอกสมบูรณเพศต่ำ
- ความชื้นสัมพัทธ  -สูงหรือต่ำเกินไปมีผลตอการแตกของ
  อับละอองเกสร 
  -ต่ำกานเกษรตัวเมียเหี่ยวแหงเปนอุปสรรค
  ตอการงอกและการเจริญของหลอดละอองเกสร
- ลม  มีประโยชนตอการชวยผสมเกสร
- แสงแดด  กิ่งที่ไมไดรับแสงมักจะติดผลนอยกวา
  กิ่งที่ไดรับแสง
- ฝน  ฝนชุกชวงออกดอกและผสมเกสร ทำใหการแตก
  ของอับละอองเกสรลดลง การผสมเกสรเกิดนอย
- ความชื้นในดิน  ไมเหมาะสม สาเหตุทำใหผลรวง

สัดสวนเพศดอก

การผสมเกสร

พาหะในการผสม

ความสมบูรณตน/การใหน้ำและธาตุอาหาร

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในตน

โรคและแมลงศัตรูมะมวง
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 ดังนั้นจะเห็นไดวาการผลิตมะมวงในปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาในหลายๆ 
ดาน เกษตรกรผูผลิตจำเปนตองปรับตัวและนำเทคโนโลยีการผลิตมาชวยแกไขปญหา 
และพัฒนาตอยอดโดยทำการเกษตรแบบแมนยำเพื่อลดความเสียหายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
กับผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งควรติดตามขาวการพยากรณอากาศ และ 
นำขอมูลนั้นมาใชในการจัดการแปลงเพื่อเตรียมพรอมในการแกไขปญหา
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การจัดการ
ศัตรูพืชของมะมวง
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การจัดการ
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บทที่ 5 
การจัดการศัตรูพืชของมะมวง

   โรคและแมลงเปนปญหาสำคัญที่สุดในการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ การที่ 
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้น จึงมีปญหาโรคและแมลงแพรกระจายตลอดเวลา 
และในทุกระยะการพัฒนาการของพืช ตั้งแตการแตกใบออน การออกดอก การติดผล 
ชวงการพัฒนาการของผลกอนการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว จนถึงตลาด 
ผูบริโภคปลายทาง 

โรคที่สำคัญและการปองกันกำจัด 
1. โรคแอนแทรคโนส เปนไดทุกสวนของพืช  ทั้งตนกลา ใบ ดอก และผล (ภาพที่ 18) 
อาการที่ใบจะเปนแผลจุดสีน้ำตาล รูปรางไมแนนอน อาการรุนแรงทำใหใบแหง 
เหี่ยวหรือบิดเบี้ยวเสียรูปทรง หรือทำใหยอดออนเหี่ยวดำ ถาเกิดที่ชอดอกทำให 
ดอกแหงมีสีดำ กานชอดอกมีสีน้ำตาล ถาเกิดที่ผลออนจะเปนจุดเล็กๆ สีน้ำตาลดำ 
และถาผลแก/สุก จุดดำจะขยายใหญขึ้น  
 การปองกันกำจัด เมื่อเริ่มแตกใบออน แทงชอ-ติดผลออน พนสารฯ เชน 
คารเบนดาซิม 50 % WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือโพรคลอราซ 50 % WP
อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80 % WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ  20 ลิตร 
หรือคอปเปอร-ออกซีคลอไรด 85 % WP อัตรา 30-50 กรัม/น้ำ  20 ลิตร หรือ 
อะซอกซีสโตรบิน 25 % W/V SC อัตรา 5-10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือ 
ไดฟโนโคนาโซล 25 % W/V EC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือ 
เฮกซะโคนาโซล 5 % W/V SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พนหางกัน 7-10 วัน
2. โรคราแปง  ทำลายใบออน  กานชอดอก และดอก (ภาพที่ 19) ระบาดในชวง 
ฤดูหนาว สำรวจพบผงสีขาวขึ้นปกคลุมกานดอกและใบออน ทำใหใบออนและ 
ชอดอกหลุดรวง  
 การปองกันกำจัด ตัดกิ่งและใบที่เปนโรคทำลายโดยเผาหรือฝงดิน  พนสารไดโนแคป 
19.5 % WP อัตรา 15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรอะดิมิฟอน 25 % WP  อัตรา 
15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถันผงละลายน้ำ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พน 2-3 
ครั้ง ระยะดอก ติดผลออน
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ภาพที่ 19  ใบออนและชอดอกที่ถูกทำลายโดยราแปง

3. โรคราดำ  โรคนี้เกิดจากแมลงปากดูด เชน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอยเปนสาเหตุสำคัญ 
โดยแมลงจะดูดกินน้ำเลี้ยงแลวถายมูลออกมาเปนสารคลายน้ำหวานคลุมสวนของพืช 
ทำใหเชื้อราดำที่มีอยูในอากาศเจริญเติบโตปกคลุม ใบ ชอดอกและผล (ภาพที่ 20)   
 การปองกันกำจัด  ใชสารปองกันกำจัดแมลง เชน สารแลมปดาไซฮาโลทริน  2.5 % 
อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ คารบาริล 85 % WP อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
และควรตัดแตงกิ่งในทรงพุมใหโปรง เพื่อไมใหเปนที่อาศัยและวางไขของแมลง และ 
พนน้ำบอยครั้งเพื่อชะลางคราบราดำ

        

ภาพที่ 20 โรคราดำเจริญบนใบ  ชอดอกและผล ที่มีสารขับถายจากเพลี้ยจักจั่นมะมวงภาพที่ 18 โรคแอนแทรคโนสที่เกิดที่ตนกลา ใบ ชอดอก ผลออนและผลแก



การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก52 53
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โดยแมลงจะดูดกินน้ำเลี้ยงแลวถายมูลออกมาเปนสารคลายน้ำหวานคลุมสวนของพืช 
ทำใหเชื้อราดำที่มีอยูในอากาศเจริญเติบโตปกคลุม ใบ ชอดอกและผล (ภาพที่ 20)   
 การปองกันกำจัด  ใชสารปองกันกำจัดแมลง เชน สารแลมปดาไซฮาโลทริน  2.5 % 
อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ คารบาริล 85 % WP อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
และควรตัดแตงกิ่งในทรงพุมใหโปรง เพื่อไมใหเปนที่อาศัยและวางไขของแมลง และ 
พนน้ำบอยครั้งเพื่อชะลางคราบราดำ

        

ภาพที่ 20 โรคราดำเจริญบนใบ  ชอดอกและผล ที่มีสารขับถายจากเพลี้ยจักจั่นมะมวงภาพที่ 18 โรคแอนแทรคโนสที่เกิดที่ตนกลา ใบ ชอดอก ผลออนและผลแก
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ภาพที่ 22 เพลี้ยจักจั่นมะมวง

3. เพลี้ยแปง ดูดกินน้ำเลี้ยงที่กิ่ง ใบ และผล (ภาพที่ 23) เพลี้ยแปงมีมดเปนพาหะ 
พาไปปลอยตามสวนตางๆ  
 การปองกันกำจัด  พนสารคารบาริล  80 % WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
แลวใชผาชุบน้ำมันเครื่องใชแลวผูกรอบตน  หรือพนสารมาลาไธออน 83 % EC อัตรา 
30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

  

 ภาพที่ 23  เพลี้ยแปงทำลายผลมะมวง

แมลงศัตรูที่สำคัญและการปองกันกำจัด
1. เพลี้ยไฟ  ตัวออนดูดกินน้ำเลี้ยงจากสวนของใบออน ชอดอก และผลออน ผลออน 
ที่ถูกทำลายผิวจะเปนแผลแหงเปนสะเก็ดสีน้ำตาล (ภาพที่ 21) ทำใหผลไมไดมาตรฐาน 
ไมสามารถสงออกได สภาพที่เหมาะในการแพรระบาด คือ ฝนแลง ฝนทิ้งชวง 
     การปองกันกำจัด สารเคมีที่ใช เชน สารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5 % EC อัตรา 
10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือสารเฟนโพรพาทริน 10 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร
/น้ำ 20 ลิตร จำนวน 1-2 ครั้ง

ภาพที่ 21 ผลออนปกติและผลที่ถูกทำลายโดยเพลี้ยไฟ

2. เพลี้ยจักจั่นมะมวง  ตัวออนและตัวแก (ภาพที่ 22) ดูดกินน้ำเลี้ยงจากชอดอกแลว 
ถายมูลออกมาทำใหราดำเจริญเติบโต ปกคลุมทั้งใบ ชอดอก และผล สงผลให 
มะมวงติดผลนอยหรือไมติดผล 
 การปองกันกำจัด  น้ำพนลางชอดอกและใบในชวงเชาและพนสารแลมปดาไซ 
ฮาโลทริน  2.5 % EC อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ คารบาริล 85 % WP อัตรา 60 กรัม   
หรือ อิมิดาโคลพริด 10 % SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กอนออกดอก 1 ครั้ง 
และเมื่อแทงชอดอก 1 ครั้ง 
       



การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก54 55

 

     

ภาพที่ 22 เพลี้ยจักจั่นมะมวง

3. เพลี้ยแปง ดูดกินน้ำเลี้ยงที่กิ่ง ใบ และผล (ภาพที่ 23) เพลี้ยแปงมีมดเปนพาหะ 
พาไปปลอยตามสวนตางๆ  
 การปองกันกำจัด  พนสารคารบาริล  80 % WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
แลวใชผาชุบน้ำมันเครื่องใชแลวผูกรอบตน  หรือพนสารมาลาไธออน 83 % EC อัตรา 
30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

  

 ภาพที่ 23  เพลี้ยแปงทำลายผลมะมวง

แมลงศัตรูที่สำคัญและการปองกันกำจัด
1. เพลี้ยไฟ  ตัวออนดูดกินน้ำเลี้ยงจากสวนของใบออน ชอดอก และผลออน ผลออน 
ที่ถูกทำลายผิวจะเปนแผลแหงเปนสะเก็ดสีน้ำตาล (ภาพที่ 21) ทำใหผลไมไดมาตรฐาน 
ไมสามารถสงออกได สภาพที่เหมาะในการแพรระบาด คือ ฝนแลง ฝนทิ้งชวง 
     การปองกันกำจัด สารเคมีที่ใช เชน สารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5 % EC อัตรา 
10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือสารเฟนโพรพาทริน 10 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร
/น้ำ 20 ลิตร จำนวน 1-2 ครั้ง

ภาพที่ 21 ผลออนปกติและผลที่ถูกทำลายโดยเพลี้ยไฟ

2. เพลี้ยจักจั่นมะมวง  ตัวออนและตัวแก (ภาพที่ 22) ดูดกินน้ำเลี้ยงจากชอดอกแลว 
ถายมูลออกมาทำใหราดำเจริญเติบโต ปกคลุมทั้งใบ ชอดอก และผล สงผลให 
มะมวงติดผลนอยหรือไมติดผล 
 การปองกันกำจัด  น้ำพนลางชอดอกและใบในชวงเชาและพนสารแลมปดาไซ 
ฮาโลทริน  2.5 % EC อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ คารบาริล 85 % WP อัตรา 60 กรัม   
หรือ อิมิดาโคลพริด 10 % SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กอนออกดอก 1 ครั้ง 
และเมื่อแทงชอดอก 1 ครั้ง 
       



การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก56 57

4. เพลี้ยหอย ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ กิ่ง เพลี้ยหอยจะอยูรวมกันเปนกลุม ปลอยน้ำหวาน 
(honey dew) เกิดเปนราดำปกคลุม (ภาพที่ 24) มีมดเปนพาหะที่ชวยเพิ่มการ 
ระบาดมากขึ้น 
 การปองกันกำจัด ปองกันกำจัดมด โดยพนไซเพอรเมทริน 25 % EC อัตรา 5 
มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือใชผาชุบน้ำมันเครื่องใชแลวผูกรอบตน หรือพนสาร 
มาลาไธออน 83 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

ภาพที่ 24  เพลี้ยหอย

5. ดวงงวงกัดใบมะมวง (ดวงงวงกรีดใบมะมวง) การทำลาย ตัวเต็มวัยจะกัดเฉพาะ 
ใบออนเทานั้น การกัดจะกัดเปนเสนตรงเหมือนใชกรรไกรตัด การทำลายเร็วมาก 
ใชเวลา 30-45 วินาทีในการกัดใบขาด การระบาดอยูในชวงมะมวงแตกใบออน

 การปองกันกำจัด ทำความสะอาดโคนตน เก็บใบออนที่ถูกดวงกัดรวงตามโคนตน 
เผาทำลาย  ถาพบมากใชสารเคมีพวก คารบาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ             
20 ลิตร  คารโบซัลแฟน 20 % EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือไซเปอร 
เมทริน 25 % EC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

ภาพที่ 25 ดวงงวงกรีดใบมะมวง
(ที่มาภาพ: คุณสราญจิต ไกรฤกษ)
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6. แมลงวันผลไม (ภาพที่ 26)  ตัวหนอนเจาะกัดกินภายในผลในระยะผลสุกแก หรือ 
ใกลสุก
 การปองกันกำจัด รักษาแปลงใหสะอาด หอผลดวยถุงกระดาษเมื่อผลอายุประมาณ 
60 วัน พนสารฆาแมลงมาลาไธออน 57 % EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
พนดวยเหยื่อพิษ ยีสตโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสม มาลาไธออน 57 % EC อัตรา 40 
มิลลิลิตร/น้ำ 5 ลิตร พนเปนจุด

ภาพที่ 26 แมลงวันผลไม
(ที่มาภาพ: คุณสราญจิต  ไกรฤกษ)



การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก58 59

6. แมลงวันผลไม (ภาพที่ 26)  ตัวหนอนเจาะกัดกินภายในผลในระยะผลสุกแก หรือ 
ใกลสุก
 การปองกันกำจัด รักษาแปลงใหสะอาด หอผลดวยถุงกระดาษเมื่อผลอายุประมาณ 
60 วัน พนสารฆาแมลงมาลาไธออน 57 % EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
พนดวยเหยื่อพิษ ยีสตโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสม มาลาไธออน 57 % EC อัตรา 40 
มิลลิลิตร/น้ำ 5 ลิตร พนเปนจุด

ภาพที่ 26 แมลงวันผลไม
(ที่มาภาพ: คุณสราญจิต  ไกรฤกษ)



การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก การผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก60 61

การเพิ่มศักยภาพ
การผลิตมะมวง
เพื่อการสงออก
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บทที่ 6 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก

   ปจจุบันการแขงขันทางการคาของสินคาเกษตรมีมากขึ้นและหลายรูปแบบ 
ประเทศตางๆ จำเปนตองปรับตัวและพัฒนาการผลิตในทุกๆ ดาน เพื่อใหไดสินคา 
เกษตรที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนที่พึงพอใจของลูกคา และสามารถแขงขันได 

ปญหาอุปสรรคของการคาสินคาเกษตร มีหลายรูปแบบ เชน 
 1) มาตรการจำกัดการนำเขา 
 2) มาตรการอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ 
 3) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 4) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาและการคุมครองพันธุพืช  
ดังนั้นการผลิตสินคาเกษตรจำเปนตองแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งการหาตลาด 
ควบคูไปกับการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

การพัฒนาชองทางการตลาด ใหประสบความสำเร็จจะตองดำเนินในหลายๆ ดานทั้ง 
 1) การขยายตลาดเดิม 
 2) การเปดตลาดใหม โดยจะตองมีการศึกษาขอมูลความตองการของตลาด รวมทั้ง  
   ผลิตสินคาใหตรงตามความตองการ
 3) การพัฒนาสินคาใหมๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเปนทางเลือกของผูบริโภค 
 4) การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของผูบริโภค  
   มีการจัดการในหวงโซอุปทานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการวิจัยเพื่อแกไขปญหา 
   ที่ตอบสนองความตองการของประเทศคูคา  

ความสำเร็จในการสงออกสินคาเกษตร มี 4 ประการ คือ 
 1) สินคาตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 2) สินคาตรงตามความตองการของตลาดทั้งคุณภาพ ปริมาณและชวงเวลา 
 3) สินคามีความปลอดภัย การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 4) สินคามีราคาเหมาะสม
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ประเทศตางๆ จำเปนตองปรับตัวและพัฒนาการผลิตในทุกๆ ดาน เพื่อใหไดสินคา 
เกษตรที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนที่พึงพอใจของลูกคา และสามารถแขงขันได 

ปญหาอุปสรรคของการคาสินคาเกษตร มีหลายรูปแบบ เชน 
 1) มาตรการจำกัดการนำเขา 
 2) มาตรการอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ 
 3) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 4) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาและการคุมครองพันธุพืช  
ดังนั้นการผลิตสินคาเกษตรจำเปนตองแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งการหาตลาด 
ควบคูไปกับการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

การพัฒนาชองทางการตลาด ใหประสบความสำเร็จจะตองดำเนินในหลายๆ ดานทั้ง 
 1) การขยายตลาดเดิม 
 2) การเปดตลาดใหม โดยจะตองมีการศึกษาขอมูลความตองการของตลาด รวมทั้ง  
   ผลิตสินคาใหตรงตามความตองการ
 3) การพัฒนาสินคาใหมๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเปนทางเลือกของผูบริโภค 
 4) การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของผูบริโภค  
   มีการจัดการในหวงโซอุปทานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการวิจัยเพื่อแกไขปญหา 
   ที่ตอบสนองความตองการของประเทศคูคา  

ความสำเร็จในการสงออกสินคาเกษตร มี 4 ประการ คือ 
 1) สินคาตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 2) สินคาตรงตามความตองการของตลาดทั้งคุณภาพ ปริมาณและชวงเวลา 
 3) สินคามีความปลอดภัย การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 4) สินคามีราคาเหมาะสม
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           จะเห็นไดวาแตละประเทศพยายามที่จะปรับตัวและพัฒนาการผลิตทั้งระบบ 
เชน ประเทศจีนมีการพัฒนาการผลิตมะมวงของแตละเมืองเปนอยางมาก มีการบริหาร 
จัดการตลอดหวงโซการผลิต เชน รัฐบาลเมือง Baise มณฑลกวางสี ซึ่งมีการปลูก 
มะมวงมาก และรัฐบาลมีการวางแผนงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะมวงและจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกมะมวง รวมทั้งจัดตั้งหนวยงานสถาบันพัฒนา 
มะมวงเพื่อถายทอดและแนะนำเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสูเกษตรกร 
รวมทั้งสนับสนุน ใหบริษัท + สหกรณ + เกษตรกรรายเล็ก ชวยสงเสริมการผลิต 
การตลาดและสงเสริมการจัดการในโซอุปทานมะมวงเพื่อการสงออกมีความหลากหลาย
ของสายพันธุ (ภาพที่ 27) รวมทั้งมีการจัดงานมะมวงประจำป เพื่อประชาสัมพันธ 
งานเทศกาลมะมวง “Mango of Baise” สำหรับดานการตลาด มีความรวมมือ 
ระหวางบริษัท สหกรณ และเกษตรกร ในเรื่องมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ 
และทำการตลาดในแบรนดเดียวกัน มีการสงขายสินคาทั้งแบบ off line และ on line 
ซึ่งทาง on line ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากสะดวกและสามารถเลือก 
สินคาผานทางมือถือได และการขนสงของทางจีนมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถ 
กระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ไดภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งตลาด สินคา on line นี้ 
เปนสิ่งที่ประเทศไทยเราตองพยายามพัฒนาและนำมาเปนสวนหนึ่ง ของการตลาด 
ผลไมจากเกษตรกรไปสูผูบริโภค 

   

    

ภาพที่ 27   ตลาดขายสงมะมวงที่ Baise
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 ดังนั้นการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกของประเทศไทย ทุกภาคสวนจำเปนตองมี 
การพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยมีรูปแบบการผลิต (model) ที่มี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันทั้งภาคเกษตรกรผูผลิต ผูรวบรวม 
และผูสงออก ภาครัฐใหการสนับสนุน รวมทั้งรวมศึกษาวิจัยพัฒนาทั้งดานการพัฒนาพันธุ 
เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การเพ่ิมมูลคาสินคา การลดตนทุนการผลิต 
การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสงออก การสงเสริมดานการตลาด รวมทั้ง 
การสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุม สรางความเขมแข็งของกลุม มีการ 
วางแผนการผลิต  การสนับสนุนใหมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งมีการให 
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งขอมูลดานวิชาการ เทคโนโลยี 
การผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งขอมูลดาน 
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การดำเนินงาน 
ของทุกภาคสวนในหวงโซการผลิตตองมีความจริงใจและความซื ่อสัตยตอกัน 
โดยมีตัวอยางรูปแบบการจัดการในโซอุปทานมะมวงเพื่อการสงออกทั้งปจจัยหลัก
และปจจัยสนับสนุน ของผูเกี่ยวของแตละฝายดังแสดงในภาพที่ 28

รูปแบบการจัดการในโซอุปทานมะมวงเพื่อการสงออก

ภาพที่ 28 รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซอุปทานการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก   

 จากรูปแบบการจัดการคุณภาพในโซอุปทานการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 
ผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทานการผลิตมะมวงจะตองดำเนินการทั้งปจจัยหลักและปจจัย
สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแขงขันดังนี้

ปจจัยหลักที่ตองดำเนินการ
สำหรับเกษตรกร
 1. การเขาสูระบบการผลิตอยางเหมาะสม (GAP) โดยผลิตตามแนวทางการผลิต 
ที่ถูกตองเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เปนที่เชื่อมั่นของผูบริโภค 
ตลาดปลายทาง
 2. การวางแผนการผลิต นับเปนสิ่งจำเปนที่สุดในระบบการผลิตทั้งนี้เพื่อใหสามารถ 
มีผลผลิตสอดคลองกับความตองการของตลาด และสามารถนำมาใชในการบริหาร 
จัดการทั้งสินคาและตลาดใหมีประสิทธิภาพไดมากที่สุด
 3. การใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคลอง 
กับความตองการของตลาด ผลผลิตมีความปลอดภัยทางอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การใชสารเคมีทางการเกษตรตองใชอยางถูกตอง ไมใชสารเคมีที่ประเทศคูคาหามใช 
อยางเด็ดขาด 
 4. การเก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสม อายุเก็บเกี่ยวมีผลตอคุณภาพของมะมวงเปน 
อยางมาก ทั้งดานรสชาติ สีผิว รวมทั้งอายุการเก็บรักษา ดังนั้นตองเก็บเกี่ยวมะมวงที่ 
อายุเหมาะสม ไมออนหรือแกเกินไป เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีเมื่อถึงตลาดปลายทาง
 5. การพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับเปนสิ่งจำเปนอยางมากที่เกษตรกร 
ตองใหความสำคัญ ทั้งการคัดแยกผลผลิตที่ไมไดคุณภาพ การบรรจุในภาชนะบรรจุ 
และการขนสงไปใหผูรวบรวมหรือบริษัทฯ จะตองทำดวยความระมัดระวัง ปองกัน 
การสูญเสียที่จะเกิดกับผลิตผล
 6. การจดบันทึก นับเปนสิ่งจำเปนมากในระบบ GAP ทั้งนี้เพื่อใหทราบขอมูล 
การจัดการการผลิตและจะเปนขอมูลสำคัญในระบบการตรวจสอบยอนกลับจากจุดกำเนิด
ของสินคา ซึ่งทุกสินคาจะตองพัฒนาไปถึงจุดนี้ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของผูบริโภค

สำหรับผูรวบรวมและหรือผูสงออก
 1. การวางแผน การวางแผนถือเปนหัวใจของการดำเนินการธุรกิจใหประสบ
ความสำเร็จ ผูรวบรวมและหรือผูสงออกจะตองมีการวางแผนการผลิต (รวบรวม) และ 

ปจจัยหลัก

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี มีความเชื่อใจและซื่อสัตยตอกัน

ผูรวบรวม ผูสงออกผูผลิต
(เกษตรกร)

มีมิตรสัมพันธ
ตอกัน

มีมิตรสัมพันธ
ตอกัน

- มีการวางแผนการสงออกทั้งปริมาณ 
  ชวงเวลา และตลาด
- มีการจัดการในการเก็บรักษาและ
  การขนสงที่ดี สามารถรักษา 
  คุณภาพของ ผลิตผล

- มีการวางแผนการจัดการในการ
  คัดบรรจุ
- ปองกันผิวเสียหายใชโฟมตาขาย
- จัดการหลังเก็บเกี่ยวและขนสง
  ดวยความระมัดระวัง
- ปรับปรุงโรงคัดบรรจุใหมี
 ประสิทธิภาพและปองกันการ
 สูญเสียผลิตผลไดดี

- เขาระบบ GAP 
- มีการวางแผนการผลิต
- ใชเทคโนโลยีการผลิตเหมาะสม
- เก็บเกี่ยวอายุเหมาะสม
- ปองกันผลผลิตสูญเสียจาก
 ศัตรูพืชเก็บเกี่ยวและขนสง
 ดวยความระมัดระวัง
- การจดบันทึก

- มีการติดตอกับผูรวบรวมสม่ำเสมอ
- ตองทราบปริมาณผลผลิตที่จะจัดสง
  อยางดีเพื่อบริหารจัดการดานการ 
  ตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
- การลดตนทุน
- รัฐสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 ที่เหมาะสมรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนา
 ตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม

- มีการประสานติดตออยางดีระหวาง
  เกษตรกรและผูสงออก 
- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- การลดตนทุน
- รัฐสนับสนุนถายทอดเทคโนโลยี
 หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

- มีการรวมกลุม
- ทำ contract farming
- รัฐสนับสนุนดานตางๆ เชน การรวม
 กลุม การถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ
  การรับรอง GAP การพัฒนาพันธุ
- การลดตนทุนการผลิต

ปจจัยสนับสนุน
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 ดังนั้นการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกของประเทศไทย ทุกภาคสวนจำเปนตองมี 
การพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยมีรูปแบบการผลิต (model) ที่มี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันทั้งภาคเกษตรกรผูผลิต ผูรวบรวม 
และผูสงออก ภาครัฐใหการสนับสนุน รวมทั้งรวมศึกษาวิจัยพัฒนาทั้งดานการพัฒนาพันธุ 
เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การเพ่ิมมูลคาสินคา การลดตนทุนการผลิต 
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การสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุม สรางความเขมแข็งของกลุม มีการ 
วางแผนการผลิต  การสนับสนุนใหมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งมีการให 
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งขอมูลดานวิชาการ เทคโนโลยี 
การผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งขอมูลดาน 
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การดำเนินงาน 
ของทุกภาคสวนในหวงโซการผลิตตองมีความจริงใจและความซื ่อสัตยตอกัน 
โดยมีตัวอยางรูปแบบการจัดการในโซอุปทานมะมวงเพื่อการสงออกทั้งปจจัยหลัก
และปจจัยสนับสนุน ของผูเกี่ยวของแตละฝายดังแสดงในภาพที่ 28

รูปแบบการจัดการในโซอุปทานมะมวงเพื่อการสงออก

ภาพที่ 28 รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซอุปทานการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก   

 จากรูปแบบการจัดการคุณภาพในโซอุปทานการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 
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ปจจัยหลักที่ตองดำเนินการ
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ตลาดปลายทาง
 2. การวางแผนการผลิต นับเปนสิ่งจำเปนที่สุดในระบบการผลิตทั้งนี้เพื่อใหสามารถ 
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จัดการทั้งสินคาและตลาดใหมีประสิทธิภาพไดมากที่สุด
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การจัดการการผลิตและจะเปนขอมูลสำคัญในระบบการตรวจสอบยอนกลับจากจุดกำเนิด
ของสินคา ซึ่งทุกสินคาจะตองพัฒนาไปถึงจุดนี้ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของผูบริโภค
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ปจจัยหลัก
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- รัฐสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 ที่เหมาะสมรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนา
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- รัฐสนับสนุนถายทอดเทคโนโลยี
 หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

- มีการรวมกลุม
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- รัฐสนับสนุนดานตางๆ เชน การรวม
 กลุม การถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ
  การรับรอง GAP การพัฒนาพันธุ
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ปจจัยสนับสนุน
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การสงออก วาจะจัดหาวัตถุดิบที่ไหน แหลงใด ใหไดทั้งปริมาณ คุณภาพและตามชวง 
เวลาที่ตองการ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการทั้งแรงงาน ระยะเวลาและปริมาณ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุนคาใชจายในการดำเนินการ
 2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง นับเปนสิ่งสำคัญที่ตองดำเนินการอยาง 
ถูกวิธีและระมัดระวังความสูญเสียตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งมีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตผล ความยอมรับของผูบริโภคที่ 
ตลาดปลายทาง 
 3. การพัฒนาโรงคัดบรรจุ (ภาพที่ 29) สิ่งจำเปนตางๆ ของโรงคัดบรรจุตองอยูใน 
สภาพที่เหมาะสมและพรอมใชงานตลอดเวลา โดยทั่วไปถาโรงคัดบรรจุที่จำเปนตอง 
เก ็บร ักษาผลผลิตไว ก อนขนสงควรจะมีห องเย ็นสำหรับเก ็บร ักษาผลิตผล 
เพื่อชวยลดอุณหภูมิและรักษาคุณภาพผลิตผลกอนการขนสง หรือเปนระบบ cold 
chain และทั้งหวงโซการผลิตควรมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (ภาพที่ 30) เพื่อสราง 
ความมั่นใจใหผูบริโภค

Modern Packi houseMMMooodddeerrrn PPPaaccckkkiii hhhooouusse

Fresh Mango Supply Chain FFrrreeessshh MMaannnggooo SSuuppppllyyy CCChhhaaainn

Farmer Exporter
Grower

Association Importer Consumer

- GAP
- Practice
- Bagging
- Harvesting

-Grading
-Sizing

- GMP, HACCP, ISO
- Hot water treatment        
(50 c, 3 min)
- Vapor heat treatment 
(47 c, 20 min)
- Labeling
- Transport

Traceability

ภาพที่ 29 โรงคัดบรรจุที่ทันสมัย

ภาพที่ 30 หวงโซการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกที่มีระบบตรวจสอบยอนกลับ
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-Sizing

- GMP, HACCP, ISO
- Hot water treatment        
(50 c, 3 min)
- Vapor heat treatment 
(47 c, 20 min)
- Labeling
- Transport

Traceability

ภาพที่ 29 โรงคัดบรรจุที่ทันสมัย

ภาพที่ 30 หวงโซการผลิตมะมวงเพื่อการสงออกที่มีระบบตรวจสอบยอนกลับ
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ปจจัยสนับสนุนที่ควรดำเนินการ
     สำหรับเกษตรกร
 1.  การรวมกลุม เกษตรกรผูผลิตมะมวงในบริเวณใกลเคียงกันควรมีการรวมกลุม 
การผลิต ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผลผลิตไดคุณภาพสม่ำเสมอ 
และเปนการเพิ่มอำนาจในการตอรอง
 2. การทำสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนปจจัยสนับสนุนอยางหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกร 
ผูผลิตเกิดความมั่นใจในราคาสินคาที่จะได ผูรวบรวม หรือผูสงออก มีความมั่นใจไดวา 
มีสินคาตอบสนองความตองการของตลาดได
 3. การเรียนรูและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยภาครัฐ 
ใหการสนับสนุนในทุกๆ สวนที่เกี่ยวของทั้งการฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ 
รับรองแปลง รวมถึงการพัฒนาพันธุเพื่อเพิ่มทางเลือกใหเกษตรกร
 4. การลดตนทุนการผลิต เปนสิ่งจำเปนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งการลด 
ตนทุนการผลิตสามารถดำเนินการไดหลายแนวทาง ทั้งการใชปุยอยางถูกตองและ
เหมาะสม มีการตรวจวิเคราะหดิน และใหปุยตามผลวิเคราะหดินและความตองการของ
พืช มีการผสมปุยใชเอง ทำปุยหมักใชเอง สวนการใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตองใช 
อยางถูกตองและเหมาะสมทั้งชนิด ชวงเวลา อัตราการใช รวมทั้งไมใชสารเคมีที ่
ประเทศคูคาหามใชอยางเด็ดขาด ดานตนทุนแรงงานตองมีการวางแผนและใชแรงงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังการ ออกแบบ
สวน การจัดการทรงพุมที่เหมาะสมจะชวยลดการใชแรงงานลงได 

สำหรับผูรวบรวมและหรือผูสงออก
 1. การติดตอประสานงานอยางดี ในการดำเนินการรวบรวมผลิตผลเพื่อการ 
สงออกใหไดในชวงเวลาที่ตองการและทันตามกำหนด ผูรวบรวมและหรือผูสงออกจะ 
ตองมีขอมูลของเกษตรกรผูผลิต ดังนั้นการติดตอสื่อสารและประสานงานกันตลอด 
เวลาจะชวยใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถามีการทำสัญญา 
ซื้อขายลวงหนากับเกษตรกรดวยแลวจะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร นับเปนปจจัยสนับสนุนที่จำเปน ผูรวบรวมและ 
หรือผูสงออกจะตองแบงปนขอมูลขาวสารทั้งดานเทคโนโลยีและขอมูลดานการตลาด
แกเกษตรกรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาไป พรอมๆ กัน

 3. การลดตนทุน นับเปนสิ่งจำเปนของทุกภาคสวนในหวงโซอุปทานการผลิต 
ในกรณีของผูรวบรวมหรือผูสงออกก็เชนกัน ซึ่งตนทุนที่สำคัญ ไดแก ตนทุนดาน 
แรงงาน และคาขนสง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดบรรจุจะชวยลดตนทุน 
ดานแรงงาน การพัฒนาดานโลจิสติกสที่เหมาะสมจะชวยลดตนทุนคาขนสงได
 4. การสนับสนุนดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยภาครัฐใหการสนับสนุน 
การถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาการตลาดทั้งตลาด 
เดิมและตลาดใหม        
 จากปจจัยหลักและปจจัยสนับสนุนของผูเกี่ยวของทุกฝายในโซอุปทานการจัดการ 
ผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกตามที่กลาวมาแลวนับเปนสิ่งจำเปนที่ควรดำเนินการ 
นอกจากนี้ ทุกภาคสวนในโซอุปทานดังกลาวจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางสม่ำเสมอ 
มีความเชื่อใจและซื่อสัตยตอกันเพื่อใหการดำเนินการสำเร็จดวยดี  ซึ่งมะมวงถือเปน 
ตัวอยางของสินคาเกษตรที่ดี มีการพัฒนาการผลิต มีการรวมกลุม มแีผนการผลิต 
และการตลาดรวมกันระหวางสมาคมชาวสวนมะมวงไทยและผูประกอบการ ภาครัฐใหการ 
สนับสนุน แตก็ตองมีการพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานการผลิตใหไดผลผลิตที่ได 
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและลดตนทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของมะมวง 
ไทยในตลาดโลก
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