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คานา
ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ เป็ฌนชุดวิชาที่เกี่ยวข้เองกับการจัดการการผลิตไม้
ผลชนิดต่างๆ เป็นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเลือกสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เป็นชุดวิชาที่
ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
ไม้ผ ลเชิงธุรกิจ ระบบโซ่ธุร กิจไม้ผลของไทย การจัดการการผลิ ตไม้ผ ลชนิดต่าง ได้แก่ ล าไย มังคุด กล้ ว ย
มะพร้าวน้าหอม ชมพู่ ลองกอง มะม่วง ทุเรียน พืชตระกูลส้ม มะละกอ ฝรั่ง เงาะ น้อยหน่า โดยเนื้อหาใน
หน่วยที่ 9 จะกล่าวถึงการจัดการการผลิตมะม่วง ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วงถิ่นกาเนิด
ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมะม่วง พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของมะม่วง สถานการณ์
การผลิตและการตลาดมะม่วง โซ่อุปทานของสินค้าและมาตรฐานสินค้ามะม่วง กระบวนการผลิตมะม่วง การ
เตรียมพื้นที่และการปลูกมะม่วง การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการน้า การจัดการศัตรูมะม่วง การจัดการพิเศษ
ของมะม่วง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง ประกอบด้วย ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการ
เก็บเกี่ยวมะม่วง การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง และ การเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วง ดังนั้นเนื้อหาในหน่วยที่
9 การจั ดการการผลิตมะม่วงจึ งเหมาะส าหรับ นั กเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ส นใจ
เกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ (Fruit Production Management)
คาอธิบายชุดวิชา
ประเภทไม้ ผ ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การการผลิ ต การตลาด ปั จ จั ย การผลิ ต การจั ด การใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตัดสินในและเลือกใช้เทคโนโลยีการ
ผลิ ตไม้ผ ลที่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อ มทางการผลิ ตและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
2. เพือ่ ให้มีความรู้และความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ผลให้สอดค้องกับศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมในยการประกอบธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
หน่วยที่ 2 อุปทานโซ่ธุรกิจไม้ผลของไทย
หน่วยที่ 3 การจัดการการผลิตลาไย
หน่วยที่ 4 การจัดการการผลิตมังคุด
หน่วยที่ 5 การจัดการการผลิตกล้วย
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตมะพร้าวน้าหอม
หน่วยที่ 7 การจัดการการผลิตชมพู่
หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตลองกอง
หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตมะม่วง
หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตทุเรียน
หน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตพืชตระกูลส้ม
หน่วยที่ 12 การจัดการการผลิตมะละกอ
หน่วยที่ 13 การจัดการการผลิตฝรั่ง
หน่วยที่ 14 การจัดการการผลิตเงาะ
หน่วยที่ 15 การจัดการการผลิตน้อยหน่า
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แผนผังแนวคิด หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตมะม่วง
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตมะม่วง
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วง
เรื่องที่ 9.1.1 ถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมะม่วง
เรื่องที่ 9.1.2 พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของมะม่วง
เรื่องที่ 9.1.3 สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วง
เรื่องที่ 9.1.4 โซ่อุปทานของสินค้า
เรื่องที่ 9.1.5 มาตรฐานสินค้ามะม่วง
ตอนที่ 9.2 การจัดการการผลิตมะม่วง
เรื่องที่ 9.2.1 การเตรียมพื้นที่และการปลูกมะม่วง
เรื่องที่ 9.2.2 การจัดการดินและปุ๋ย
เรื่องที่ 9.2.3 การจัดการน้า
เรื่องที่ 9.2.4 การจัดการศัตรูมะม่วง
เรื่องที่ 9.2.5 การจัดการพิเศษของมะม่วง
ตอนที่ 9.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง
เรื่องที่ 9.3.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวมะม่วง
เรื่องที่ 9.3.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง
เรื่องที่ 9.3.3 การเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วง
แนวคิด
1.มะม่วง เป็ นไม้ยื น ต้น ที่มีถิ่น กาเนิดอยู่ในประเทศอินเดียและแถบแถบเอเชียใต้ จัดเป็นไม้ผลที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถนามารับประทานได้ทั้งผลสุกและผลดิบ หรือ
น าไปแปรรู ป เป็ น อาหารได้ห ลากหลายชนิ ด มะม่ ว งเป็ น ไม้ยืน ต้น จัด อยู่ในวงศ์ Anacardiaceae มี ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Mangifera indica L. จัดเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบ
เรียบ ใบอ่อนสิแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ด
แบน เปลือกหุ้ม เมล็ ดแข็ง ซึ่ง สามารถจาแนกมะม่วงได้ห ลายแบบ เช่น 1) การจาแนกตามถิ่นกาเนิด เช่น
กลุ่มมะม่วงอินเดีย และกลุ่มมะม่วงอินโดจีน 2) การจาแนกโดยอาศัยลักษณะสรีรวิทยาของมะม่วง เช่น กลุ่ม
แก้ว กลุ่ มเขียวเสวย กลุ่มน้ าดอกไม้ กลุ่มหนังกลางวัน กลุ่มอกร่อง กลุ่มพราหนณ์ กลุ่ มผลกลม และกลุ่ ม
เบ็ดเตล็ด และ 3) จาแนกโดยอาศัยลักษณะการใช้ประโยชน์ มะม่วงเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของไทยจึงเป็น
ไม้ ผ ลที่ มี ศั ก ยภาพ และธุ ร กิ จ การผลิ ต มะม่ ว งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากจะมี ก ารบริ โ ภค
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ภายในประเทศแล้วมะม่วงยังมีการส่งออก โดยผลิตภัณฑ์มะม่วงส่งออกได้แก่ 1) มะม่วงสด 2) มะม่วงบรรจุ
ภาชนะอัดลม 3) มะม่วงแช่แข็ง และ 4) มะม่วงอบแห้ง และมีประเทศคู่ค้าคือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา จากการผลิตมะม่วงในเชิงธุรกิจจึงทาให้มองเห็นโซ่อุทานของมะม่วงคือ 1)โซ่อุปทาน
ต้นน้า ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต เกษตรกร 2) โซ่อุปทานกลางน้า ผู้รวบรวมสินค้ามะม่วง กลุ่ม สหกรณ์ หรือ
วิสาหกิจ โรงคัดบรรจุ การขนส่งสินค้าระหว่างการแปรรู เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 3) โซ่อุปทาน
ปลายน้า เช่น ร้านค้าปลีกและผู้บริโภคเป้าหมายทั่งในและต่างประเทศ โดย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ มกษ. 5-2546 เรื่อง
สินค้ามะม่วง เพื่อให้มีข้อกาหนดคุณภาพของมะม่วงที่เป็นพันธุ์ทางการค้า
2. การจัดการการผลิตมะม่วงต้องเริ่มจากการเตรียมพื้นที่และวิธีการปลูกมะม่วง การเตรียมดิน แบ่ง
ออกเป็นการเตรียมดินในพื้นที่ลุ่มและการเตรียมดินในพื้นที่ดอน การกาหนดระยะปลูก การเตรียมขุดหลุมและ
การวิธีการปลูก โดยการปลูกมะม่วงสามารถปลูกจากต้นที่เพาะเมล็ด ปลูกด้วยกิ่งตอนและกิ่งทาบติดตา และ
ปัจจัยการผลิตที่สาคัญประกอบด้วย 1) ดิน มีความสาคัญในการผลิตมะม่วงอย่างมาก ผู้ผลิตมะม่วงต้ องความ
เข้าใจในเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของดินจึงจะทาให้การผลิตมะม่วงประสบความสาเร็จ 2) ปุ๋ย มะม่วงต้อง
ให้ปุ๋ยสอดคล้องกับความต้องการและระยะการเจริญเติบโตของมะม่วง ก่อนใส่ปุ๋ยควรวิเคราะห์ค่าความอุดม
สมบูรณ์ดินและวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบพืช เพื่อให้ ใส่ปุ๋ยได้อัต ราที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และถูกวิธี 3) น้า
มะม่วงต้องการน้าในการเจริญเติบโตและพัฒนาคุณภาพผลของมะม่วง การจัดการน้าในมะม่วงจึงจะประกอบ
ไปด้วย ช่วงเวลาที่มะม่วงต้องการน้า วิธีการให้น้า และปริมาณการให้น้า โดยปริมาณการให้น้ามะม่วงซึ่งผัน
แปรตามรัศมีต้นและพื้นที่ ใต้ทรงพุ่ม 4) การจัดการศัตรูพืช ศัตรูพืชที่สาคัญของมะม่วงได้แก่ โรค แมลง ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทาให้คุณภาพลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โรคมะม่วง เช่น โรค
แอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคราดา โรคขั้วผลเน่า เป็นต้น แมลงศัตรูพืชที่สาคัญ เช่น ด้วงงวงกัดใบมะม่วง
เพลี้ยไฟ แมลงวันผลไม้ และ 5) การจัดการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง ประกอบไปด้วย การ
จัดการความเครียดจากสิ่งแวดล้อม การตัดแต่งกิ่งมะม่วง การบังคับการออกดอกของมะม่วง การใช้เทคนิคการ
ฝากท้องของมะม่วง การปลิดผล และ การห่อผลเพื่อรักษาคุณภาพผิวมะม่วง
3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง โดยการเก็บเกี่ยวมะม่วงเริ่มด้วยการ
กาหนดวัน เก็บ เกี่ย วโดยพิ จารณาจากดัช นี เก็บเกี่ยว การนั บอายุ เช่น การนับ อายุห ลั งติดผล การนับอายุ
หลังจากดอกบาน การตรวจสอบคุณภาพในผล การตรวจสอบคุณภาพภายนอกผล และ การทดลองลอยใน
น้าเกลือ ซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยว แบ่งเป็นใช้แรงงานคนโดยใช้กรรไกรตัดขั้วผล หรือตะกร้อสอยมะม่วง และเก็บ
เกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลซึ่งปฏิบัติในต่างประเทศ โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวมะม่วงวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บจะ
แบ่งเป็น 1) วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจาหน่ายมะม่วงภายในประเทศ ประกอบด้วย การคัดเลือก การ
บรรจุ และการขนส่ ง 2) วิธี ก ารปฏิ บั ติ ห ลั งการเก็ บ เกี่ ย วผลมะม่ ว ง เพื่ อ จ าหน่ า ยมะม่ ว งในต่ างประเทศ
ประกอบด้วย การคัดเลือก การขนส่ง ส่งโรงคัดบรรจุ การตัดขั้วผล การล้างผล การกาจัดเชื้อราหรือแมลงที่ติด
มาในผล การบรรจุ และการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามนอกจากบริโภคผลสดมะม่วงแล้วยังมีการแปรรูปมะม่วง
หลายรูปแบบ เช่น ทาน้ามะม่วง แยมมะม่วง ดองเค็ม และดองน้าผึ้ง การแช่อิ่ม การตากแห้ง และกวน ซึ่งการ
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แปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่ามะม่วงรูปแบบหนึ่งแต่ยังมีวิธีการเพิ่มมูลค่ามะม่วงแบบอื่นอีก เช่น การผลิตมะม่วง
นอกฤดู และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 9 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. . อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วงได้
2. อธิบายการจัดการการผลิตมะม่วงได้
3. อธิบายการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 9.1-9.3
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9

สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติ
รายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการการผลิตมะม่วง”
คาแนะนา ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้อง
1. มะม่วงมีแหล่งกาเนิดอยู่ในประเทศ
5. มะม่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้วในระยะ
ก. ไทย
เตรียมการออกดอกควรใส่ปุ๋ยสูตรใด
ข. อินเดีย
ก. 8-16-24
ค. จีน
ข. 15-15-15
ง. สหรัฐอเมริกา
ค. 16-16-16
จ. ฟิลิปปินส์
ง. 46-0-0
จ. ไม่มีข้อถูก
2. ช่วงอุณหภูมิใดเหมาะสมต่อการกระตุ้นให้มะม่วง
6. โรคชนิดใดที่เข้าทาลายมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว
สร้างตาดอก
ก. โรคช่อดอกพุ่ม
ก. อุณหภูมิสูงกว่า 44 °C
ข. โรคจุดสนิม
ข. อุณหภูมิต่ำกว่ำ 15 °C สะสมนำน 24
ค. โรคแอนแทรคโนส
ชั่วโมง
ง. โรคราดา
ค. อุณหภูมิ 18 °C-25°C
จ. โรคแคงเกอร์
ง. อุณหภูมิ 25°C-30°C
จ. อุณหภูมิต่ากว่า 30 °C สะสมนาน 12
ชั่วโมง
3. ข้อใดคือโซ่อุปทานต้นน้าของธุรกิจมะม่วง
7. ข้อใดคือสารที่ใช้บังคับให้มะม่วงออกดอกนอกฤดู
ก. วิสหกิจชุมชน
ก. แพกโคลบิวทรำโซล
ข. กลุ่มสหกรณ์
ข. แคลเซียมคาร์ไบด์
ค. ตลาดไท
ค. เอทีฟอน
ง. โรงงานคัดบรรจุ
ง. กามะถัน
จ. โรงงำนหรือผู้ผลิตปุ๋ย
จ. ไฮโดรเจนไซยาไนด์
4. ข้อใดคือมะม่วงกลุ่มอินเดีย
ก. น้าดอกไม้สีทอง
ข. จินหวง
ค. ฟ้าลั่น
ง. อำร์ทูอีทู
จ. เขียวเสวย

8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการห่อผล
ก. ให้ผิวผลเนียน
ข. ลดตาหนิ
ค. ป้องกันแมลงวันทอง
ง. ลดการเกิดโรค
จ. ถูกทุกข้อ
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9. มะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ ควรเก็บเกี่ยวหลังติดผลกี่วัน
ก. 80-100
ข. 96-110
ค. 110-132
ง. 110-120
จ. 120-132

10. การเก็บรักษามะม่วงก่อนจาหน่วยเพื่อเพื่อชะลอ
กระบวนการสุกควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิใด
ก. 6-8 องศาเซลเซียส
ข. 10-12 องศาเซลเซียส
ค. 12-15 องศำเซลเซียส
ง. 18-20 องศาเซลเซียส
จ. ไม่มีข้อถูก
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ตอนที่ 9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วง
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
9.1.1 ถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมะม่วง
9.1.2 พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของมะม่วง
9.1.3 สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วง
9.1.4 โซ่อุปทานของสินค้า
9.1.5 มาตรฐานสินค้ามะม่วง
แนวคิด
1. มะม่วงมีถิ่นกาเนิดในอยู่ในแถบเอเชียใต้และประเทศอินเดีย มีการเพาะปลูกในอินเดียมามากกว่า
4000 ปี เชื่อกันว่าพ่อค้าชาวฮินดูหรืออาจจะเป็นพระในพุทธศาสนาได้นามะม่วงเข้าสู่ประเทศต่างๆในทวีป
เอเชีย ระหว่างปี ค.ศ. 1400-1450 ต่อมาในช่วงล่าอาณานิคมพ่อค้าชาวโปตุเกสนามะม่วงกระจายไปในทวีป
ต่างๆทั่วโลก มะม่วงเป็นไม้ผลเมืองร้อนไม่ผลัดใบ และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
2. มะม่วงมีชื่อสามัญว่า Mango และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera indica L. โดยมะม่วงเป็น
ไม้ยืนต้นจัดอยู่ในวงศ์ Anacardiaceae เป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ
ใบอ่อนสิแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน
เปลือกหุ้ม เมล็ดแข็ง มะม่วงสามารถจาแนกได้หลายลักษณะ เช่น 1) การจาแนกตามถิ่นกาเนิด ได้แก่ กลุ่ม
มะม่วงอินเดีย และกลุ่มมะม่วงอินโดจีน 2) การจาแนกโดยอาศัยลักษณะสรีรวิทยาของมะม่วง ได้แก่ กลุ่มแก้ว
กลุ่มเขียวเสวย กลุ่มน้าดอกไม้ กลุ่มหนังกลางวัน กลุ่มอกร่อง กลุ่มพราหนณ์ กลุ่ม ผลกลม และกลุ่มเบ็ดเตล็ด
3) จาแนกโดยอาศัยลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ มะม่วงรับประทานดิบ มะม่วงรับประทานสุก มะม่วงเพื่อ
การแปรรูปมะม่วงให้ผลที่มีรสชาติอร่อย นิยมรับประทานสดทั้งยังสามารถแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์จึงทาให้
มะม่วงมีความสาคัญทั้งทางด้านโภชนาการ ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆมากมาย
3. มะม่วงเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ และเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของไทย ธุรกิจการผลิตมะม่วงมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตมะม่วงมากที่สุดคือ เชียงใหม่
พิษณุโลก นครราชสีมา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จากนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ ทาให้มะม่วงเป็น
สินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่มีอนาคต โดยสินค้าส่งออกที่สาคัญได้แก่ 1) มะม่วงสด 2) มะม่วงบรรจุภาชนะอัดลม
3) มะม่วงแช่แข็ง และ 4) มะม่วงอบแห้ง และมีประเทศคู่ค้าคือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา
4. โซ่อุปทาน (supply chain) ของมะม่วง หมายถึง การเชื่อมต่อจุดต่างๆในสายการผลิตมะม่วง โดย
เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ปั จ จั ย การผลิ ต จนถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของมะม่ ว ง
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ประกอบด้วยจุดที่สาคัญ ได้แก่ 1) โซ่อุปทานต้นน้า ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต เกษตรกร 2) โซ่อุปทานกลางน้า
ผู้รวบรวมสินค้ามะม่วง กลุ่ม สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ การขนส่งสินค้าระหว่างการแปรรู เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 3) โซ่อุปทานปลายน้า เช่น ร้านค้าปลีกและผู้บริโภคเป้าหมาย โดยระบบโซ่อุปทานต้องอาศัย
เครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือและ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ในเชิงต้นทุน และเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
5. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศ
มาตรฐานสิน ค้าเกษตรที่ มกษ. 5-2546 เรื่อง มะม่วง เพื่อให้ มีข้อกาหนดครอบคลุมมะม่วงที่เป็นพันธุ์ทาง
การค้า เนื้ อหาประกอบไปด้วย การกาหนดคุณ ภาพ การแบ่งชั้นคุณ ภาพ โดยมะม่วงตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ 1)ชั้นพิเศษ 2)ชั้นหนึ่ง และ 3)ชั้นสอง รวมถึงการกาหนดการจัดขนาด
มะม่วง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลากและเครื่องหมาย วัตถุเจือปนอาหาร สารปน
เปื่อน สารพิษตกค้าง และสุขลักษณะ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.1 จบแล้วนักศึกษาสามามรถ
1. อธิบายถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมะม่วงได้
2. อธิบายลักษณะพฤกษศาสตร์ การจาแนกพันธุ์มะม่วง และความสาคัญของมะม่วงได้
3. อธิบายสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วงได้
4. อธิบายโซ่อุปทานของสินค้ามะม่วงได้
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ตอนที่ 9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วง
1.ถิ่นกาเนิดและประวัติของมะม่วง
มะม่วงมีแหล่งกาเนิดอยู่ ในประเทศอินเดียและบริเวณเอเชียใต้ ในประเทศอินเดียมีการเพาะปลู ก
มะม่วงมากกว่า 4000 ปี โดยในช่วงศตวรรษที่ 4 หรือ 5 ก่อนคริสศตวรรษ โดยเชื่อกันว่าพ่อค้าชาวฮินดูหรือ
อาจจะเป็นพระในพุทธศาสนาได้นามะม่วงเข้าสู่ประเทศประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์) ปัจจุบันมะม่วงพบทั่วไปในเขตร้อนและบางพื้นที่ของเขตกึ่งร้อนของโลก
อินเดียเป็นประเทศที่มีการปลูกมากที่สุดให้ผลผลิตประมาณ 9 ล้านตันต่อพื้นที่ 1 ล้านแฮกแตร์ (6.25 ล้านไร่)
ประเทศผู้นาใน การส่งออกมะม่วง ได้แก่ แม็กซิโก และมาลี (Mali, อาฟริกาตะวันตก) มะม่วงจัดเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากปลูกง่ายโตเร็ว รับประทานได้ทั้งผลสุกและผลดิบ แปรรูปได้หลายชนิด
ในประเทศไทยไทยเรามีการผลิตทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อส่งออก กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในภาคกลาง
ภาคตะวัน ออก ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ ของประเทศ เช่ น สุ โขทั ย เชี ย งใหม่ กรุงเทพฯ
นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสุพรรณบุรี เป็นต้น
2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง
มะม่วงเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยในสภาพแวดล้อมเหมาะสม ได้แก่
2.1 พื้นที่ปลูกมะม่วง การเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกมะม่วงนั้นนับว่าเป็นส่วนที่สาคัญเป็น
ลาดับต้นๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องคานึงถึงประกอบด้วย ต้องไม่เป็นพื้นที่ไม่มีน้าท่วมขัง สามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและ
พื้นที่ราบลุ่ม และความ ลาดเอียงของพื้นที่ไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และความสูงพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการ
ปลูกมะม่วงเชิงธุรกิจไม่ควรเกิน 2000 ฟุตจากระดับน้าทะเลปานกลาง สิ่งสุดท้ายคือมีการขนส่งผลผลิตออกสู่
ตลาดได้สะดวก และมีการคมนาคมที่สะดวก
2.2 ดิน มะม่วงเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ดินทรายปน
กรวด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินที่สามารถปลูกมะม่วงได้ดีควรเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้าได้ดี
โดยมีค่าpH ประมาณ 5.5-7.5
2.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตมะม่วงในเขตพื้นที่เหนือและใต้
เส้นศูนย์สูตร 25 องศา ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 20-40 องศาเซลเซียส
2.4 ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าฝนที่พอเหมาะสาหรับการเจริญเติบโตของมะม่วงประมาณ 1,0001,500 มิลลิเมตรต่อปี แต่มะม่วงสามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่แห้ง
2.5 แสงและลม มะม่วงเป็นพืชกลางแจ้งที่ต้องการความเข้มของแสง ลมเป็นปัจจัยสาคัญในการถ่าย
ละอองเกสร โดยความเร็วลมไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ลมยังช่วยระบายความร้อนและความชื้น
อากาศในบริเวณทรงพุ่ม ทั้งช่วยลดการระบาดของโรค
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3. การจาแนกทางอนุกรมวิธาน
มะม่วง (Mango) จัดอยู่ในอาณาจักรพืชพบทั่วหมด 73 สกุล มีประมาณ 850 ชนิด (species) ทั่วโลก
(Kosterman and Bompard, 1993) ดังนั้นตามหลักอนุกรมวิธาน มะม่วงมีการจาแนกดังนี้ (United States
Department of Agriculture, 2561)
Kingdom plantae, (อาณาจักรพืช)
Division Magnoliophyta (กลุ่มพืชดอก)
Class Mangoliopsida, (ชั้น)
Phylum Mangoliophyta, (ไฟลัม)
Order Sapindales, (อันดับ)
Family Anacardiaceae, (วงศ์)
Genus Mangifera, (สกุล)
4.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะม่วง
มะม่วงเป็นไม้ผลยืนต้นสูงที่ไม่ผลัดใบมีความสูงต้นประมาณ 8-25 เมตรบางต้นอายุยืนมากกว่า 100
ปี โดยลักษณะทางกายวิภาคของต้นมะม่วงประกอบไปด้วย
3.1 ลาต้น มะม่วงมีลาต้นตรง เป็นทรงพุ่มลักษณะรูปครึ่งวงกลมหรือรูปไข่
3.2 ราก ระบบรากของมะม่วงถ้าเพาะจากเมล็ดจะเป็นรากแก้ว ลึกประมาณ 2-6 ฟุตมีรัศมีการหากิน
ของรากกว้างถึง 25 ฟุต
3.3 ใบ มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ทรงยาว ปลายแหลมเป็นรูปหอก (lanceolate) หรือ
ทรงรี (elliptic) หรือทรงยาว (oblong)
3.4 ดอก มะม่วงมีดอกแบบช่อแยกแขนงหรือช่อกระจุก (panicle) อาจมีทรงปีรามิดหรือทรงกรวย
คว่า
แต่ละกิ่งย่อยจะมีดอกย่อยจานวน 3 ดอก ดอกย่อยนี้จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ดอกตัวผู้และ
ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกะเทย
3.5 ผลและเมล็ด ผลมะม่วงแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันทั้ง ขนาด รูปร่าง สีเปลือก สีเนื้อ รสชาติ
และกลิ่น โดยทั่วไปผลดิบมีสีเขียว และผลสุกมีสีเหลือง เขียวแกมเหลือง หรือแดงขึ้นกับพันธุ์

ภาพที่ 1 ลักษณะช่อดอก ดอก และผลมะม่วง
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ภาพที่ 2 กายวิภาคศาสตร์ของผลมะม่วง
3.พันธุ์มะม่วง
การจาแนกกลุ่มหรือสายพันธุ์มะม่วง สามารถจาแนกได้ 3 ลักษณะคือ
3.1 การจาแนกตามถิ่นกาเนิด กลุ่มมะม่วงอินเดีย เช่น อาร์ทูอีทู ลังกรา อัลฟองโซ เคนต์เออร์วิน เป็น
ต้น และกลุ่มมะม่วงอินโดจีน เช่น น้าดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าลั่น เป็นต้น
3.2 การจาแนกโดยอาศัยลักษณะสรีรวิทยาของมะม่วง เช่น จากลักษณะของใบ ลักษณะของทรงผล
เป็นหลัก แบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มแก้ว กลุ่มเขียวเสวย กลุ่มน้าดอกไม้ กลุ่มหนังกลางวัน กลุ่มอกร่อง กลุ่ม
พราหมณ์ กลุ่มผลกลม และกลุ่มเบ็ดเตล็ด
3.3 จาแนกโดยอาศัยลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น พันธุ์มะม่วงเพื่อรับประทานดิบ ทานสุก หรือเพื่อ
การแปรรูป เป็นต้น
4. สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วง
มะม่วงเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ และเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทย ธุรกิจการผลิตมะม่วงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้มีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อส่งออกจากภาครัฐใน
โดยการรวมกลุ่มมีทั้งการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนและการทาการเกษตรแบบมีสัญญา (contact
farming) สาหรับ ส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น ซึ่งนิยมบริโภคทั้งในรูปผลสด และผลิตภัณ ฑ์
มะม่วงแช่แข็ง ประเทศไทยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวมะม่วงได้ตลอดปี พื้นที่ปลูกมะม่วงเชิงธุรกิจกระจายใน
ภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยกเว้นภาคใต้ซึ่งมีฝนตกมาก
จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก มะม่ ว งมาก 5 อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก นครราชสี ม า สุ พ รรณบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ สาหรับการตลาดภายในประเทศของมะม่วง ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องมะม่วงล้นตลาด เนื่องจาก
คนไทยยั งรับ ประทานมะม่วงกัน เป็ น หลั ก ส่ วนการส่งออกสิ นค้ามะม่วงในต่างประเทศนั้น สินค้าที่ส่ งออก
ปริมาณและมูลค่ามากที่สุดคือ 1) มะม่วงสด 2) มะม่วงบรรจุภาชนะอัดลม 3) มะม่วงแช่แข็ง และ 4) มะม่วง
อบแห้ง ตลาดส่งออกมะม่วงที่สาคัญสาหรับมะม่วงสดก็คือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม และญี่ปุ่น
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5.โซ่อุปทานของมะม่วง
โซ่อุปทาน (supply chain) ของมะม่วง หมายถึง การเชื่อมต่อจุดต่างๆในสายการผลิตมะม่วง โดย
เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือผู้ผลิตปัจจัยการผลิต เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตผลมะม่วง (ต้นน้า) และรวบรวม
สินค้ามะม่วง (กลางน้า) ไปจนถึงร้านค้าปลีกและผู้บริโภคเป้าหมาย (ปลายน้า) ซึ่งห่วงโซ่อุปทานของมะม่วง
ประกอบด้วยจุดที่สาคัญ ได้แก่ ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ เกษตรกรผู้ปลูก พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภค โดยต้อง
อาศัยเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือและ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ในเชิงต้นทุน และความสามารถทางการ
แข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและสถานที่ ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
5.1 โซ่อุปทานต้นน้า เช่น โรงงานหรือผู้ผลิตปุ๋ย ผลิตสารเคมีเกษตร ผลิตถุงห่อผล ผลิตต้นพันธุ์ และ
เกษตรกร เป็นต้น
5.2 โซ่อุปทานกลางน้า เช่น พ่อค้าคนกลาง กลุ่มสหกรณ์ หรือ วิสหกิจชุมชน หรือเกษตรกรเอง ขนส่ง
มะม่วงผลสดจากเกษตรกร โรงคัดบรรจุ เป็นต้น
5.3 โซ่อุปทานปลายน้า สาหรับโซ่อุปทานปลายน้าเป็นการนาสินค้ามะม่วง จากโรงงานคัดบรรจุไปถึง
มือผู้บริโภค โดยสินค้าที่ส่งออกยังต่างประเทศจะส่งผ่านจากโรงคัดบรรจุเพื่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และส่งออกมะม่วงไปยังลูกค้าต่างประเทศ
6. มาตรฐานสินค้ามะม่วง
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทามาตรฐาน
สินค้ามะม่วงขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตร:มะม่วง มกษ 52558 จะครอบคลุมถึงพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อจาหน่ายในรูปผลิตผลสด ทั้งผลดิบและผลสุก
----------------------------------------------------------------กิจกรรม 2.1.1
1. มะม่วงมีแหล่งกาเนิดที่ใด
2. พื้นที่ในการปลูกมะม่วงควรมีลักษณะอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 2.1.1
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กิจกรรม 9.1.2
1. อธิบายการจาแนกมะม่วงตามถิ่นกาเนิด
2. การจาแนกโดยอาศัยลักษณะสรีรวิทยาของมะม่วงสามารถจาแนกมะม่วงได้กี่ประเภท
3. จงอธิบายการนาไปใช้ประโยชน์ของไม้มะม่วง
บันทึกตอบกิจกรรม 9.1.2

กิจกรรม 9.1.3
1. จงอธิบายความหวายของโซ่อุปทานการผลิตมะม่วง
2. จงอธิบายองค์ประกอบของโซ่อุปทานปลายน้าของการผลิตมะม่วง
บันทึกตอบกิจกรรม 9.1.3
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ตอนที่ 9.2 การจัดการการผลิตมะม่วง
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
9.2.1 การเตรียมพื้นที่และการปลูกมะม่วง
9.2.2 การจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกมะม่วง
9.2.3 การให้น้ามะม่วง
9.2.4 การจัดการศัตรูมะม่วง
9.2.5 การจัดการพิเศษ
แนวคิด
1. มะม่วงเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตดีใน
ประเทศไทย โดยการปลูกมะม่วงจะต้องเริ่มจากการเตรียมพื้นที่และวิธีการปลูกมะม่วง การเตรียมดิน แบ่ง
ออกเป็นการเตรียมดินในพื้นที่ลุ่มและการเตรียมดินในพื้นที่ดอน การกาหนดระยะปลูก การเตรียมขุดหลุมและ
การวิธีการปลูก โดยการปลูกมะม่วง สามารถปลูกจากต้นที่เพาะเมล็ด ปลูกด้วยกิ่งตอนและกิ่งทาบ ในระหว่าง
ที่ต้นมะม่วงยังไม่ไห้ผลนี้ ถ้าปลูกแบบระยะต้นห่างจะมีที่ว่างเหลือควรปลูกพืชอย่างอื่นที่มีอายุสั้นๆแซม เพื่อ
เป็นการหารายได้เสริมก่อนมะม่วงให้ผลผลิต
2. การจัดการดินจึงมีความสาคัญในการผลิตมะม่วงอย่างมาก ผู้ผลิตมะม่วงต้องความเข้าใจในเรื่อง
ลักษณะและคุณสมบัติของดินจึงจะทาให้การผลิตมะม่วงประสบความสาเร็จ โดยหลักในการจัดการดินและธาตุ
อาหารสาหรับการปลูกมะม่วง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2) ปรับ
ความเป็นกรด-เบส (pH) ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของมะม่วง 3) รักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน และ 4)
การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของมะม่วง โดยการจัดการปุ๋ยมะม่วงต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะ
การเจริญเติบโตของมะม่วง ก่อนใส่ปุ๋ยควรวิเคราะห์ค่าความอุดมสมบูรณ์ดินและวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบพืช
เพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้อัตราที่ถูกต้องตรงตามต้องการในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตและวิธีการใส่ป๋ยที่ถูกต้อง
3.มะม่วงเป็นไม้ผลที่ต้องการน้า เพื่อการเจริญเติบโตและพั ฒนาคุณภาพผลของมะม่วง ในช่วงต่างๆ
การดูแลให้น้าแก่มะม่วงอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสาคัญ และทาให้มะม่วงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มะม่วง
ออกดอกติดผลที่มีคุ ณ ภาพทุ กปี ดังนั้ น การจัดการน้าในมะม่ว ง จะประกอบไปด้วย 1) ช่ว งเวลาที่ มะม่ว ง
ต้องการน้า 2) วิธีการให้น้า 3) ปริมาณการให้น้า โดยปริมาณการให้น้ามะม่วงซึ่งผันแปรตามรัศมีต้นและพื้นที่
ใต้ทรงพุ่ม
4. ศัตรูพืชที่สาคัญของมะม่วงได้แก่ โรค แมลง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทาให้ คุณภาพ
ลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้วัชพืชถือศัตรูพืชที่เป็นอุปสรรคสาคัญของการผลิตมะม่วง
คุณภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง ตลอดจนแย่งธาตุอาหารของต้นมะม่วง โดยโรคที่สาคัญ
ของมะม่วง เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคราดา โรคขั้วผลเน่า เป็นต้น แมลงศัตรูพืชที่สาคัญ เช่น ด้วง
งวงกัดใบมะม่วง เพลี้ยไฟ แมลงวันผลไม้ และด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น เป็นต้น
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5. การจั ด การพิ เศษในมะม่ ว งเป็ น การจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการผลิ ต รวมทั้ งทางด้ าน
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตมะม่วง ซึ่งเกษตรกรควรมีความรู้และเข้าใจในการนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง โดย
การจัดการพิเศษของการผลิตมะม่วงในเชิงธุรกิจจะประกอบไปด้วย 1) การจัดการความเครียดจากสิ่งแวดล้อม
2) การตัดแต่งกิ่งมะม่วง 3) .การบังคับการออกดอกของมะม่วง 4) การใช้เทคนิคการฝากท้องของมะม่วง 5)
การปลิดผล และ 6) การห่อผล
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการเตรียมพื้นที่และการปลูกมะม่วงได้
2. อธิบายการจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกมะม่วงได้
3. อธิบายการจัดการน้าและการให้น้ามะม่วงมะม่วงได้
4. อธิบายการจัดการศัตรูมะม่วงได้
5. อธิบายการจัดการพิเศษของมะม่วงได้
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ตอนที่ 9.2 การจัดการการผลิตมะม่วง
การเตรียมพื้นที่และการปลูกมะม่วง เริ่มตั้งแต่การเตรี ยมดิน ซึ่งแบ่งออกเป็นการเตรียมดินในพื้นที่ลุ่ม
และการเตรียมดินในพื้นที่ดอน การกาหนดระยะปลูก การขุดหลุมและการวิธีการปลูก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.การเตรียมดิน
1.1 การเตรียมพื้นที่ปลูกมะม่วงในที่ลุ่ม บริเวณภาคกลาง ซึ่งพื้นที่มีระดับน้าใต้ดินสูง ระบายน้ายาก
การเตรียมดินปลูกมะม่วงจึงต้องยกระดับดินให้สูงกว่าพื้นราบทั่วไปโดยยกดินให้เป็นแปลงระหว่างแปลงปลูก
ให้ เป็ น ร่องน้ า ซึ่งสามารถเก็บ กักน้ าในช่วงฤดูแล้ ง และระบายน้าได้ในฤดูฝ น มีคันดินล้ อมรอบแปลงปลู ก
ป้องกันน้ าท่วมขัง โดยมีขั้นตอนการเตรียมดิน ได้แก่ ไถปรับพื้นที่ วางแนวร่องปลูก ทาร่องน้าและร่องปลูก
ประตูระบายน้า
1.2 การเตรียมพื้นที่ปลูกมะม่วงในที่ดอน พื้นที่ดอนมักประสบปัญหาน้อยกว่าพื้นที่ลุ่ม การเตรียมดิน
เริ่มด้วยการกาจัดตอไม้และเศษไม้ จากนั้นไถปรับพื้นที่ให้เรียบ กาหนดระยะปลูกและเตรียมขุดหลุมปลูก
2. ระยะปลูกมะม่วง
การกาหนดระยะปลูกเป็นการกาหนดหลุมปลูกหรือกาหนดตาแหน่งที่จาทาการปลูก การปลูกมะม่วง
ในพื้นที่ลุ่มหรือแบบยกร่องระยะปลูกจะถี่กว่าการปลูกในพื้นที่ดอน เนื่องจากต้นมะม่วงจะมีขนาดของทรงพุ่มที่
เล็กกว่า ส่วนระยะปลูกที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น พันธุ์มะม่วง ขนาดของร่องปลูก
ความสะดวกในการจัดการปฏิบัติงานภายในสวน และวัตถุประสงค์ของผู้ปลูกเป็นต้น ระยะปลูกจึงแตกต่างกัน
ออกไป เช่น การปลูกมะม่วงระยะชิดอาจปลูกระยะระหว่างต้น 2.5 เมตร โดยปลูกสามแถวสลับฟันปลาบน
ร่องปลูกขนาดกว้าง 8 เมตร หรือปลูกให้ถี่กว่านี้ ส่วนระยะปลูกทั่วไปอาจใช้ระยะปลูก 4-6 เมตร ปลูกแถว
เดียวบนร่องปลูกขนาดกว้าง 4 เมตร หรือปลูกสองแถวสลับกันบนร่องปลูกขนาด กว้าง 6 เมตร การใช้ระยะ
ปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 2.5 เมตรใน พื้นที่ 1 ไร่สามารถปลูกมะม่วงได้ประมาณ 256 ต้น ระยะปลูก
มะม่วงในพื้นที่ดอน นิยมกาหนดระยะปลูกประมาณ 8-10 × 8-10 เมตร สามารถปลูกมะม่วงได้ไร่ละ 16-25
ต้น ขึ้นกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. การเตรียมหลุมปลูก
การไถเตรียมดินทั่วพื้นที่ทาให้ดินร่วนซุย หลังยกร่องจึงขุดหลุมขนาด 50×50×50 เซนติเมตร นาดิน
จากหลุมที่ขุด คลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก จานวน 5-10 กิโลกรัม/ต่อหลุม และปุ๋ยร็อคฟอตเฟต 1-2
กิโลกรัม/หลุม จากนั้นนาดินใส่กลับในหลุมให้ต่ากว่าระดับดินเดิม 20-30 เซนติเมตร
4.ฤดูปลูก
มะม่วงควรปลูกตอนต้นฤดูฝน หรือในประมาณเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เพื่อให้มะม่วงตั้งตัวได้
เร็วขึ้น เนื่องจากในฤดูฝนอากาศมีความชุ่มชื้นดี ทาให้มะม่วงตั้งตัวได้เร็ว และเป็นการสะดวกไม่ต้องรดน้าใน
ระยะแรก
5. วิธีการปลูกมะม่วง
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การปลูกมะม่วงไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยต้นที่เพาะเมล็ด ปลูกด้วยกิ่งตอน และกิ่งทาบ ก็ตาม ต้องทา
ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้รากขาดมาก เพราะจะทาให้ต้นชะงักการเติบโตหรือตายได้ ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ใน
ภาชนะเพาะนานๆ ดินจะจับตัวกันแข็ง และรากก็พันกันไปมา เวลานาออกจากภาชนะแล้วให้บิดแยกดินก้น
ภาชนะให้กระจายออกจาก ส่วนรากที่ม้วนไปมาให้พยายามคลี่ออกเท่าที่จะทาได้ เพื่อจะได้เจริญเติบโตต่อไป
อย่างรวดเร็ว
6. การปลูกพืชแซม
ต้นมะม่วงที่ปลูกด้วยกิ่งตอน กิ่งติดตา หรือต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี จึงจะให้ผลผลิต
ส่วนการปลูกด้วยต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด จะใช้เวลาประมาณ 4-6 ปีขึ้นไป ในระหว่างที่ต้นยังไม่ไห้ผลนี้ ถ้า
ปลูกแบบระยะต้นห่าง จะมีที่ว่างเหลืออยู่มาก ควรปลูกพืชอย่างอื่นที่มีอายุสั้นๆ หรือพืชที่ค่อนข้างถาวรแซม
เป็นการหารายได้เสริมก่อน ไม่ควรปล่อยให้ดินว่างเปล่า
7.การจัดการดินปลูกมะม่วง
มะม่วงต้องการธาตุอาหารจากดินเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต บารุงลาต้น ใบ ดอก ผล โดยการดูดซับ
ธาตุอาหารจากทางราก ซึ่งถ้าดินไม่ดี มีความเป็นกรด-เบสมากเกินไปหรือดินดาน ดินเค็ม ดินแน่นทึบ หรือดิน
มีสารพิษจะทาให้พืชไม่โต และยังขาดธาตุอาหารหรือปุ๋ยอีกด้วย การวิเคราะห์ดินเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ตรวจวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณธาตุอาหารของดินภายใต้ทรงพุ่มมะม่วง และเป็นแนวทางในการจัดการธาตุ
อาหารต่อไป หลักในการจัดการดินและธาตุอาหารสาหรับการปลูกมะม่วง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
7.1 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
7.2 ปรับความเป็นกรด-เบส (pH) ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของมะม่วง
7.3 รักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน ฃ
7.4 การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของมะม่วง
8. การจัดการปุ๋ยในการปลูกมะม่วง
การใส่ปุ๋ยมะม่วงต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะการเจริญเติบโตของมะม่วง ก่อนใส่ปุ๋ย
ควรวิเคราะห์ค่าความอุดมสมบูรณ์ดินและวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบพืช เพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามต้องการในแต่
ละช่วงการเจริญเติบโต และเพื่อให้ทราบปริมาณปุ๋ยที่ควรใส่เพื่อให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการใส่ปุ๋ยผิด
เวลา ในปริมาณที่มากเกินความจาเป็นจะทาให้ไม่ได้ผลตามต้องการ สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ มีปริมาณ
ปุ๋ยที่ตกค้างในดิน และมีผลต่อสมบัติทางเคมีของดิน เช่น มะม่วงมึความต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัสใน
ปริมาณน้อยกว่า ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ควรใส่ฟอสฟอรัสในปริมาณสูง เพราะพืช
เอาไปใช้น้อยทาให้เหลือสะสมในดินถึงระดับที่เป็นปัญหาต่อสมดุลของธาตุอาหารอื่นๆ ทาให้สุขภาพมะม่วงมี
ปัญหา ต้นโทรม และให้ผลผลิตลดลง โดยการให้ปุ๋ยในแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงระยะการเจิญเติบโต การตัด
แต่งกิง และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เพื่อให้สามารถผลิตมะม่วงได้อย่างยั่งยืง
8.1 ปริมาณการใส่ปุ๋ยมะม่วง การใส่ปุ๋ยเคมีควรให้น้าตามทันทีจึงเกิดประโยชน์แก่ต้นมะม่วง ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ให้มะม่วงแต่ละต้นอาจคานวณง่ายๆ โดยใช้สูตรดังนี้
สูตรที่ 1 : จานวนปุ๋ยเคมีที่ใส่ (กิโลกรัม/ต้น/ปี) = อายุต้นมะม่วง (ปี) × 2
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สูตรที่ 2 : จานวนปุ๋ยเคมีที่ใช้ (กิโลกรัม/ต้น/ปี) = เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มต้นมะม่วง (เมตร)
ตัวอย่างการคานวณปริมาณปุ๋ยเคมีที่ควรใส่เช่น ต้นมะม่วงอายุ 8 ปี จานวนปุ๋ยที่ควรให้เท่ากับ 8 ÷ 2
= 4 กิโลกรัม หรือถ้าต้นมะม่วงมีเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มต้นกว้าง 4 เมตร ควรใส่ 4 กิโลกรัม ทั้งนี้อาจแบ่งใส่ 2
ครั้ง ครั้งละ 2 กิโลกรัม เป็นต้น
8.2 การใส่ปุ๋ยมะม่วงตามระยะการเจริญเติบโต การใส่ปุ๋ยควรเลือกใส่ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมในอัตราที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของมะม่วงและระยะการเจริญเติบโตดังนี้
8.2.1 มะม่วงอายุ 1-2 ปี ในการใส่ปุ๋ยต้นมะม่วงที่มีอายุ 1-2 ปี ในช่วงฤดูฝน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 1515-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยขุดรบต้นใส่ปุ๋ยแล้วกลบดิน หรือการใส่ปุ๋ยผสมน้า
20 ลิตร รดต้นกล้าเดือนละ 2 ครั้ง จะช่วยให้ต้นกล้ามะม่วงเจริญเติบโตเร็ว
8.2.2 มะม่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้ว การให้ปุ๋ยควรหว่านปุ๋ยใต้ทรงพุ่มให้ทั่วแล้วพรวน
ดินกลบ การให้ปุ๋ยมะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วสามารถแบ่งเป็น 5 ระยะได้ดังนี้
1) ระยะหลังตัดแต่งกิ่งหรือบารุงต้น ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ต้นละ 2
กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยคอก 8-10 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อให้มะม่วงแตกกิ่ง ก้านและใบ อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง
2) ระยะเตรียมการออกดอก ปุย๋ สาหรับเตรียมการออกดอก ควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง
เช่น 13-13-21, 14-14-21, 8-16-24 หรือ 6-12-24 ใส่หลังแตกยอดอ่อนครั้งสุดท้ายในช่วงปลายฝน หลังเข้า
ช่วงแล้งก่อนออกดอกก็ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24, 9-24-24, 12-24-24 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มี ฟอสฟอรัสสูง การใส่ครั้งหลัง
ควรกระทาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการออกดอก อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น กรณีต้นอายุมากขึ้นให้เพิ่ม
ปริมาณปุ๋ยมากขึ้นตามอายุของต้น มะม่วง ต้นอายุ 5-7 ปี ให้ปุ๋ยคอก 2-4 กิโลกรัมต่อต้น ในกรณีต้นมีอายุ 8
ปีขึ้นไป ให้ปุ๋ยอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อต้น
3) ระยะติดผลและบารุงผล หลังดอกบานช่วงนี้ให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15, 16-16-16
อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
4) ระยะปรับคุณภาพผล ในช่วงปรับปรุงคุณภาพผลควรใส่ปุย 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อ
ต้น
5) ระยะเก็บเกี่ยวควรพ่น ในช่วงการเก็บเกี่ยวควรพ่นด้วยโพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46) อัตรา
50 กรัม/น้า 20 ลิตร หลังมะม่วงเข้าไคล ฉีดพ่นอีกประมาณ 2 ครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์จะช่วยให้คุณภาพมะม่วง
ดีขึ้น
9. การน้าให้มะม่วง
9.1 ช่วงเวลาที่มะม่วงต้องการน้า โดยปกติในช่วงที่ไม่มีฝนตก การให้น้าแก่มะม่วงต้องการทาถี่ขึ้น 3-5
หรือ 10 วัน แล้วแต่ชนิดของดิน แต่อย่างไรก็ตามมะม่วงต้องการน้ามากดังนี้
9.1.1 ช่วงเจริญ เติบ โตทางด้านกิ่งก้านและใบ ซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝ น ดังนั้นความถี่ ในช่วงนี้จีง
น้อยลง และความต้องการน้ามะม่วงจะลดลงถึงขั้นต่าไม่ต้องให้เลย ในช่วงที่มะม่วง ก่อนออกดอก
9.1.2 ช่วงหลังติดผล ช่วงนี้มะม่วงต้องการน้า เพื่อเพิ่มขนาดและการพัฒนาผลให้มีคุณภาพผลดังนั้น
หลังติดผลแล้วจะต้องให้น้าตลอดจนถึงช่วงผลแก่ หลังจากนั้นการให้น้าจะลดลง ในช่วงเก็บเกี่ยว
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9.2 วิธีการให้น้า
9.2.1 การให้น้าทางใต้ผิวดิน การให้น้าใต้ผิวดิน สามารถทาได้ 2 วิธีคือ 1) แบบฝังท่อส่งน้าไปใต้ผิว
ดิน และ 2) แบบยกร่องโดย
9.2.2 การให้น้าทางผิวดิน การให้น้าแบบนี้จะปล่อยให้ไ หลไปตามแนวลาดเท ไปตามร่องให้น้าขนาด
เล็กไปตามระหว่างแถวมะม่วง รวมไปถึงการทาร่องน้าให้น้าเป็นรูปวงแหวนล้อม ทรงพุ่มมะม่วงและการให้น้า
ไปตามร่องแบบซิกแซก เป็นต้น
9.2.3 การให้น้าแบบหัวฉีดฝอย การให้น้าแบบวิธีนี้จะเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง แด่สามารถประหยัด
น้าและแรงงานในการทาร่องน้า สาหรับการทามะม่วงเป็นแหล่งใหญ่จะยิ่งสะดวกมาก
9.2.4 การให้น้าแบบน้าหยด การให้น้าแบบนี้เหมาะสาหรับดินทรายซึมน้าดี เป็นวิธีการให้น้าแบบ
ประหยัด ช่วยลดการระบาดศัตรูพืช โรค แมลงและวัชพืช ไม่ทาให้หน้าดินแน่น
9.2.5 การให้แบบสายยาง การให้น้าแบบนี้เป็นการให้น้าในสวนมะม่วงขนาดเล็กที่ใช้ ทุนน้อย ซึ่งต้อง
ใช้แรงงานในครัวเรือนหรือแรงงานรับจ้าง ซึ่งต้องเสียเวลาคอยเปลี่ยนจุดการให้น้าไปเรื่อยๆ จนครบทุกต้น
9.2.6 การให้น้าเรือรดน้า เป็นการให้น้าที่มีการปลูกมะม่วงแบบยกร่อง
9.2.7 การตักรด เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วงในปริมาณที่ไม่มาก ซึ่งแปลงปลูก ที่เป็นร่อง
สวน ขณะที่มะม่วงมีขนาดเล็ก ซึ่งต้องการน้าไม่มากนัก วิธีนี้ต้องใช้แรงงานมาก
9.3 ปริมาณการให้น้ามะม่วง
เกษตรกรนิยมปลูกมะม่วงในฤดูฝนซึ่งสภาพอากาศชื้น ในกรณีฝนไม่ตก จาเป็นต้องให้น้ามะม่วงหลัง
ปลูกทุก 2-3 วัน/ครั้ง จนกว่ามะม่วงตั้งตัวได้ จากนั้นสามารถขยายระยะการให้น้าเป็น 3-5 วัน/ครั้ง และ 7-10
วัน/ครั้ง ตามลาดับ เมื่อมะม่วงเจริญเติบโตพ้นปีแรก อาจให้น้าทุก 15-20 วัน เพื่อป้องกันต้นมะม่วงชะงักการ
เจริญเติบโต ทั้งนี้ในสภาพพื้นที่ลุ่มซึ่งยกร่องปลูกประสบปัญหาน้อยกว่าพื้นที่ดอน นอกจากนี้โดยธรรมชาติต้น
มะม่วงใหญ่ขึ้น ต้องการน้ามากขึ้น ดังนั้นปริมาณน้าที่ให้มะม่วง จึงควรสอดคล้องกับความต้องการน้าของ
มะม่วง
10. โรคมะม่วง โรคที่สาคัญของมะม่วงแบ่งออกเป็น
10.1 โรคที่เข้าทาลายก่อนการเก็บเกี่ยว (preharvest disease) เริ่มตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ระยะช่อ
ดอก ระยะผลอ่อน ระยะการพัฒนาของผล ระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคราดา โรค
ช่อดอกพุ่ม โรคจุดสนิมหรือโรคจุดสาหร่าย เป็น
10.2 โรคที่เข้าทาลายหลังการเก็บเกี่ยว (postharvest disease) ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส และโรค
ขั้วผลเน่า
11. แมลงศัตรูมะม่วง
แมลงศัตรูสาคัญสามารถเข้าทาลายมะม่วงตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ระยะช่อดอก ระยะติดผล และ
ระยะหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ด้วงงวงกัดใบมะม่วง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง
ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง แมลงวันผลไม้ และด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น
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12. วัชพืชในสวนมะม่วง
วัชพืช คือพืชที่เราไม่ต้องการในการปลูกมะม่วงหรือการปลูกพืชอย่างอื่นก็ตาม การกาจัดวัชพืชต้อง
ทาอยู่เสมอ เพราะวัชพืชต่างๆจะเป็นศัตรูพืชที่คอยแย่งน้าและธาตุอาหารจากต้นมะม่วงที่เราปลูก ทาให้ต้น
มะม่วงเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือการที่มีวัชพืชหนาแน่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแมลงต่างๆ ที่จะทาลายต้น
มะม่วง ดังนั้นในพื้นที่ปลูกมะม่วงควรกาจัดวัชพืชปีละ 2-3 ครั้ง การควบคุมวัชพืชปฏิบัติได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีใช้
เครื่องมือกล วิธีสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างพืชกับวัชพืช และ วิธีใช้สารเคมี
13. การจัดการพิเศษ
การจัดการพิเศษในมะม่วงเป็นการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งทางด้านคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิตมะม่วง ซึ่งเกษตรกรควรมีความรู้และเข้าใจในการนาไปปฏิบัติ
13.1 การจัดการความเครียดจากสิ่งแวดล้อม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อการ
เจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดน้า อุณหภูมิ
สูงหรือต่าความเข้มแสงที่มากเกินไป ดังนั้น เกษตรควรหมั่นสังเกต ลักษณะมะม่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่
ละระยะการเจริญเติบโต ว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูก
จากการพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยา เพื่อลด ปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากสภาพความเค้นจากสิ่งแวดล้อม
และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
13.2 การตัดแต่งกิ่งมะม่วง การตัดแต่งกิ่งมะม่วงนั้น เริ่มตั้งแต่งเมื่อมะม่วงยังเป็นต้นกล้าอยู่
โดยเฉพาะมะม่วงที่เพาะในถุงพลาสติก หรือเพาะลงในแปลงปลูก และเวลาที่ปลูกลงหลุมจาเป็นต้องตัดแต่ง
รากและใบเพื่อลดการคายน้าของต้นมะม่วงลง ระบบการตั้งพุ่มต้นมะม่วงนั้น นิยมเปิดกลางของทรงพุ่มให้
โปร่งโดยเฉพาะการปลูกในระบบปลูกชิด จานวนต้นที่ปลูกหนาแน่น ถ้าทรงต้นหนาทึบอาจจะทาให้เป็นที่
สะสมของโรคและแมลงศัตรูได้ โดยเฉพาะโรคแอนแทรกโนส
13.3 การบังคับการออกดอกของมะม่วง การผลิตมะม่วงในปัจจุบัน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
วิชาการต่างๆ เข้าช่วยเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของมะม่วงให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เรื่องการออกดอก
ติดผลของมะม่วงในอดีต เป็นปัญหาสาคัญซึ่งทาให้ผลผลิตของมะม่วงประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันนี้
เราสามารถบังคับให้มะม่วงมีการออกดอกได้อย่างเป็นที่น่าพอใจโดยการใช้สารแพกโคบิวทราโซล
13.4 การใช้เทคนิคการฝากท้องของมะม่วง การเสียบกิ่งหรือการฝากท้องเป็นอีกวิธีการหนึ่งของทาให้
มะม่วงออกดอกนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารได้แก่การเสียบกิ่งหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าการฝากท้อง
13.5 การปลิดผล การปลิดผลเพื่อให้ได้ผลมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ได้คุณภาพ เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างอาหารที่มะม่วงสังเคราะห์ได้กับการใช้อาหารเพื่อสร้างผลรวมทั้งป้องกันกิ่งหักและต้นโทรม
13.6 การห่อผล การห่อผลมะม่วงช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ผิวผลเนียน สีสวย สม่าเสมอ ลดตาหนิ
ที่เกิดจากการเสียดสีโดยกิ่งก้านแขนง ช่อดอก ใบ กับผลมะม่วงที่อยู่ข้างเคียง ช่วยป้องกันการเข้าทาลายผล
ของแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงวันทอง และลดการเกิดโรค การห่อผลจึงเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช
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กิจกรรม 9.2.1
1. จงอธิบายขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูกมะม่วงในที่ลุ่ม
2. การปลูกด้วยเมล็ดหรือการเพาะเมล็ดโดยทั่วไปมีจุดประสงค์อย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 9.2.1

กิจกรรม 9.2.2
1. หลักในการจัดการดินและธาตุอาหารสาหรับการปลูกมะม่วงมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
2. มะม่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้ว แบบการใส่ปุ๋ยเป็นกี่ระยะ
บันทึกตอบกิจกรรม 9.2.2

กิจกรรม 9.2.2
1.โรคชนิดใดที่สามารถเข้าทาลายมะม่วงได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
2.แมลงศัตรูมะม่วงชนิดใดที่เข้าทาลายโดยการเจาะผลตั้งแต่ระยะผลอ่อนจนถึงผลแก่ซึ่งทาให้เกิดความ
เสียหายมากในการผลิตมะม่วง
3. สารชนิดใดใช้ในการบังคับการออกดอกของมะม่วง
บันทึกตอบกิจกรรม 9.2.2
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ตอนที่ 9.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
9.3.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยว
9.3.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
9.3.3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า
แนวคิด
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงเริ่มด้วยการกาหนดวั นเก็บเกี่ยวโดยพิจารณาจากดัชนีเก็บเกี่ยว เช่น
การนับอายุ การตรวจสอบคุณภาพ การดูจากคุณสมบัติภาพนอก การทอลองลอยในน้าเกลือ เป็นต้น จากนั้น
จึงเลือกวิธีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานคนเก็บด้วยมือ โดยใช้กรรไกรตัดขั้วและการไม้สอยแบบ
ตะกร้อ หรือเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกล
2. มะม่วงเป็นผลไม้ที่เสียหายได้ง่ายชนิดหนึ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวจากต้นมาแล้วย่อมมีการสูญเสีย โดยการ
เก็บเกี่ยว และขั้นตอนปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ผลมะม่วงผลมะม่วงเกิด
ความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด จากโซ่อุปทานการผลิตมะม่วงพบว่าวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
จาหน่ายสามารถแบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจาหน่ายมะม่วงภายในประเทศ และ
2) วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลมะม่วงเพื่อจาหน่ายมะม่วงในต่างประเทศ
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ ามะม่วง หมายถึง การนาผลิตผลมะม่วงมาแปรูปจากลักษณะเดิมไปเป็น
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ บ ริ โภค ซึ่งมีทั้ งสิน ค้าเกษตรด้านที่ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร เช่น แยมมะม่วง น้ามะม่ว ง
มะม่วงชิ่ม เป็นต้น หรือการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีราคาสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแบรนด์ หาทาง
เลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวมะม่วงได้
2.อธิบายการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงได้
3. อธิบายการเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วงได้
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ตอนที่ 9.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1. ดัชนีเก็บเกี่ยว ดัชนีเก็บเกี่ยวบ่งชี้ถึงวันที่สมควรเก็บเกี่ยวผลมะม่วงโดย
1.1 การนับอายุ สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ
1.1.1 การนับอายุหลังติดผล เป็นวิธีที่นิยม ผลมะม่วงแก่พร้อมเก็บเกี่ยวมีอายุต่างกันตามพันธุ์ เช่น
มะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ ควรเก็บเกี่ยวหลังติดผล 96-110 วัน หรือพันธุ์เขียวเสวย 110-120 วัน หลังติดผล เป็น
ต้น
1.1.2 การนับอายุหลังจากดอกบาน เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยนับอายุหลังจากดอกบาน 50
เปอร์เซ็นต์จนถึงเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะแตกต่างกัน ในแต่ละพันธุ์ เช่น พันธุ์น้าดอกไม้ 110 วัน พันธุ์เขียวเสวย 120
วัน และพันธุ์ทองดา 100 วัน เป็นต้น
1.2 การตรวจสอบคุณภาพในผล เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น วัดปริมาณน้าตาล (total
soluble solid) แป้ง กรด (total acidity) สีเนื้อ ความแข็งของเปลือก เป็นต้น
1.3 การตรวจสอบคุณภาพภายนอกผล เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น สีผิว ขนาด
รูปทรง นวล (wax) และความแน่นเนื้อ (fruit firmness)
1.4 การทดลองลอยในน้าเกลือโดยลอยในน้าเกลือเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผลมะม่วงจมในน้าเกลือ
แสดงว่าผลแก่ สามารถเก็บเกี่ยวได้
2.วิธีการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวควรปฏิบัติเมื่อผลมะม่วงแก่พอเหมาะ ถ้าเก็บเกี่ยวผลอ่อนหรือแก่จัด คุณภาพผลผลิต
อาจด้อยลง โดยการเก็บเกี่ยวมะม่วงสามารถปฏิบัติได้ 2 วิธีดังนี้
2.1 เก็บด้วยมือ อาศัยคนปีนแล้วใช้กรรไกรตัดขั้วผล ปัจจุบันนิยมตัดแต่งให้ต้นมะม่วงมีความสูงระดับ
ที่แรงงานคนสามารถเดินเก็บใส่ตะกร้าหรือถุง โดยไม่ต้องปีนขึ้นต้น
2.2 เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกล เป็นการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวผล ซึ่งใช้กันแพร่หลายในสวน
ขนาดใหญ่หรือการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
3. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวและขั้นตอนปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ผลมะม่วงผล
มะม่วงเกิดความเสียหาย ผลมะม่วงที่ถูกเก็บเกี่ยวแล้วจากสวนเกษตรกรจะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว จะมี 2 กรณีคือ
3.1 วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจาหน่ายมะม่วงภายในประเทศ
3.1.1 การคัดเลือก
3.1.2 การบรรจุ
3.1.3 การขนส่ง
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3.2 วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง เพื่อจาหน่ายมะม่วงในต่างประเทศ
3.2.1 การคัดเลือก
3.2.2 การขนส่ง
3.2.3 โรงคัดบรรจุ
3.2.4 การตัดขั้วผล
3.2.5 การล้างผล
3.2.6 การกาจัดเชื้อราหรือแมลงที่ติดมาในผล
3.2.7 การบรรจุ
3.2.8 การเก็บรักษา
2.การบ่ม
การบ่มมะม่วง (ripening) เป็นการเร่งให้มะม่วงสุกเร็ว กว่าการสุกตามธรรมชาติ เช่น ถ้าบ่มแก๊สเอทธิ
ลีน ผลจะสุกได้ภายใน 2 วัน ถ้าปล่อยให้สุกเองจะใช้ เวลานาน 5 วัน แต่พอเริ่มสุกแล้ว ต่อมาอีก 3 วัน ก็สุก
รับประทาทนได้ทั้งสองวิธี โดยทั่วไปจะชาวสวนบ่มมะม่วงโดยจุ่มผลลงไปในสาร ละลายเอทธิฟอน (39.5%)
เข้มข้น 1000 ส่วนต่อ ล้าน เป็นเวลานาน 1 นาที จะช่วยเร่งมะม่วงให้สุกได้ดีเช่นกัน พ่อค้าส่งมะม่วงขายนิยม
จะบ่มมะม่วงโดยการใช้สาร แคลเซียมคาร์ไบต์ 15 กรัม ต่อมะม่วง 1 กิโลกรัม ลงไปบริเวณก้นแข่งที่กรุด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ พอถึงปลายทางมะม่วงจะเริ่มสุกพอดี
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้า
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ามะม่วง หมายถึง การนาผลิตผลมะม่วงมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมไปเป็น
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตรด้านที่ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร หรือการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อให้
ผลผลิตที่ได้มีราคาสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแบรนด์ หาทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
เนื่องจากมะม่วงเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับความนิยมขอคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้มีการเพิ่มมูลค่า
สินค้ามะม่วงออกมามากมาย
3.1 การแปรรูปมะม่วง
การแปรรูปมะม่วงดิบและสุกที่นิยมกันมาก เช่น ดองเค็ม และดองน้าผึ้ง การแช่อิ่ม การตากแห้ง และ
กวนมะม่วงดอง มะม่วงกระป๋อง น้ามะม่วง แยมมะม่วง เป็นต้น
3.2 เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู
มะม่วงจะให้ผลผลิตตามฤดูกาลในเดือนเมษายน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตได้รับการพัฒนา จน
ทาให้เกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงได้หลายครั้งในรอบปี และหากมีการวางแผนที่ดีจะทาให้สามารถมีผลผลิต
ไว้รับประทานได้เกือบตลอดทั้งปี ขั้นตอนการผลิตมะม่วงนอกฤดู จะเริ่มต้นหลังจากการเก็บเกี่ยวมะม่วง ในฤดู
แล้ว โดยมีวิธีการปฏิบัติที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ
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3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 (ปลายเดือนเมษายน) การบารุงต้นมะม่วงให้สมบูรณ์ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มะม่วง ในเดือนเมษายนแล้ว ควรใส่ปุยสูตร 15-15-15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัมต่อขนาดทรงพุ่ม 1 เมตร ร่วมกับ
ปุย คอก 20 กิโลกรัม ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 (พฤษภาคม) การเร่งให้แตกใบอ่อน หลังจากใส่ปุยแล้วเร่งให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน
โดยใช้สารโปแตสเชียมไนเตรท 2.5% (500 กรัมต่อน้า 20 ลิตร) พ่นให้ทั่วทั้งต้น มะม่วงจะแตกใบอ่อน 2 ครั้ง
หลังจากพ่นสาร 10-15 วัน คือประมาณปลายเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม) การราดสารบังคับการออกดอก
- ใบมะม่วงจะเริ่มแก่อยู่ในระยะใบพวง (ใบเพสลาด) ให้ขุดรอบๆ ทรงพุ่มลึก 1-2 นิ้ว ราดด้วยสารพา
โคลบิวทราโชล ตามอัตราที่แนะนา แล้วรดน้าติดต่อกัน 3-4 ลัปดาห์
- ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในอัตราที่เหมาะสม และให้น้าติดต่อกัน 30 วัน
- ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ใบมะม่วงจะแก่เต็มที่ ให้พ่นปุยเกล็ดสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน เพื่อไม่ให้แตกใบอ่อน
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) การบังคับให้มะม่วงแทงช่อดอก
- ในมะม่วงพันธุ์เบา เช่น ฟ้าลั่น หนองแซง น้าดอกไม้ ฯลฯ หลังราดสารพาโคลบิวทราโชลประมาณ
60 วัน ตายอดจะนูนเด่น ซึ่งเป็นระยะที่พร้อมในการบังคับให้แทงช่อดอกได้ ให้พ่นโปแตสเชียมไนเตรท 2.5%
ให้ทั่วทั้งต้น มะม่วงจะแทงช่อดอกหลังพ่นสาร 7 วัน (ประมาณกลางเดือนตุลาคม) และจะเก็บเกี่ยวผล ได้
ประมาณกลางเดือนมกราคม
- มะม่วงพันธุที่ออกดอกยาก เช่น เขียวเสวย หนังกลางวัน แรด ให้พ่นสารโปแดสเชียมไนเตรท หลัง
ราดสารพาโคลบิวทราโซล 90 วัน มะม่วงจะแทงช่อดอกต้นเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวผลได้ประมาณได้
ประมาณกลางเดือนมีนาคม
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การดูแลรักษาหลังจากมะม่วงแทงช่อดอก
- เมื่อมะม่วงแทงช่อดอก ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร พ่นสารฆ่าแมลงและสารป้องกันเชื้อรา
- เมื่อดอกบาน งดใช้สารเคมีทุกชนิด
- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อบารุงต้นมะม่วงให้สมบูรณ์
- พ่นสารฆ่าแมลงและสารป้องกันกาจัดเชื้อรา เมื่อมะม่วงติดผลขนาดเท่าหัวไม้ขีด
3.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม สวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูด
ให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้า เช่น การในตลาดจีน คนจีนส่วนใหญ่ชอบสีแดงและสีเหลืองทอง เพราะมี
ความหมายมงคล หมายถึงความโชคดีและความสุข เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
------------------------------------------------------------------------
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กิจกรรม 9.3.1
1. ดัชนีเก็บเกี่ยวแบบนับอายุของมะม่วงสามารถแบบได้กี่แบบ
2. จงอธิบายดัชนีเก็บเกี่ยวมะม่วงโดยการตรวจสอบคุณภาพในผล
บันทึกตอบกิจกรรม 2.3.1

กิจกรรมที่ 9.3.2
1. จงอธิบายวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจาหน่ายมะม่วงภายในประเทศ
2. จงยกตัวอย่างการแปรรูปสินค้ามะม่วง
3. การผลิตมะม่วงนอกฤดูมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 9.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตมะม่วง
ตอนที่ 9.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช
แนวตอบกิจกรรม 9.1.1
1. มะม่วงมีแหล่งกาเนิดอยู่ในประเทศอินเดียและบริเวณเอเชียใต้
2. พื้นที่ปลูกมะม่วงต้องไม่เป็นพื้นที่ไม่มีน้าท่วมขัง มะม่วงปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่มควรมี
ความ ลาดเอียงของพื้นที่ไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และความสูงพื้นที่ไม่ควรเกิน 2000 ฟุตจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง มีการคมนาคมที่สะดวก
แนวตอบกิจกรรม9.1.2
1.มะม่วงสามารถจาแนกตามถิ่นกาเนิดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมะม่วงอินเดีย และกลุ่มมะม่วงอิน
โดจีน
2. การจาแนกโดยอาศัยลักษณะสรีรวิทยาของมะม่วง สามารถจาแนกมะม่วงออกเป็น 8 กลุ่ม คือ
กลุ่มแก้ว กลุ่มเขียวเสวย กลุ่มน้าดอกไม้ กลุ่มหนังกลางวัน กลุ่มอกร่อง กลุ่มพราหมณ์ กลุ่มผลกลม และกลุ่ ม
เบ็ดเตล็ด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3. ไม้มะม่วงนิยมนามาใช้ประโยซน์ในการทาเครื่องเฟอร์นิเจอร์ พื้นเพดาน กรอบหน้าต่าง กล่องบรรจุ
กล่องไม้ขีด ทาเรือ ทาไม้อัด ถ่านไม้มะม่วง เป็นต้น
แนวตอบกิจกรรม 9.1.3
1.โซ่อุปทานของผลผลิตมะม่วง หมายถึง การเชื่อมต่อจุดต่างๆในสายการผลิตมะม่วง โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ผู้ผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้า) การจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวมสินค้า เข้าโรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรูป (กลางน้า)
ไปจนถึงร้านค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ (ปลายน้า)
2. องค์ประกอบโซ่อุปทานปลายน้าสาหรับสินค้าที่ส่งออกยังต่างประเทศจะส่งผ่า นจากโรงคัดบรรจุ
เพื่ อ ไปยั ง ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ และส่ ง ออกมะม่ ว งไปยั ง ลู ก ค้ า ต่ า งประเทศ ในขณะที่ ต ลาดลู ก ค้ า
ภายในประเทศนั้น เกษตรกรนาผลมะม่วงมาขายตรงที่ตลาด หรือจากสหกรณ์หรือผู้รวบรวมมะม่วงที่ไม่ได้
เกณฑ์ตามมาตรฐานส่งออกจากโรงคัดบรรจุ เพื่อกระจายขายในตลาดภายในประเทศ โดยมีตลาดแหล่งใหญ่
ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดศรีเมือง เป็นต้น ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายผลไม่
ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
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ตอนที่ 9.2 การจัดการการผลิตมะม่วง
แนวตอบกิจกรรม 9.2.1
1.การเตรียมดินปลูกมะม่วงจึงต้องยกระดับดินให้สูงกว่าพื้นราบทั่วไปโดยยกดินให้เป็นแปลงระหว่าง
แปลงปลูกให้เป็นร่องน้า ซึ่งสามารถเก็บกักน้าในช่วงฤดูแล้ง และระบายน้าได้ในฤดูฝน มีคันดินล้อมรอบแปลง
ปลูกป้องกันน้าท่วมขัง โดยมีขั้นตอนการเตรียมดิน คือ 1) ไถปรับพื้นที่ 2) วางแนวร่องปลูก 3) ทาร่องน้าและ
ร่องปลูก และ 4) ทาประตูระบายน้า
2. มีจุดประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อใช้ปลูกโดยตรง และ 2) เพื่อใช้เป็นต้นตอ สาหรับการ
ขยายพันธุ์แบบต่างๆ เช่น การติดตา การทาบกิ่ง เป็นต้น
แนวตอบกิจกรรม 9.2.2
1. หลักในการจัดการดินและธาตุอาหารสาหรับการปลูกมะม่วงมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 2) ปรับความเป็นกรด-เบส (pH) ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของมะม่วง 3) รักษาระดับ
อินทรียวัตถุในดิน และ 4) การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของมะม่วง
2. มะม่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้วมีระยะการใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ 1) ระยะหลังตัดแต่ง
กิ่งหรือบารุงต้น ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 และปุ๋ยคอก 2) ระยะเตรียมการออกดอก ควรเป็น
ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง เช่น 3-13-21, 14-14-21, 8-16-24 หรือ 6-12-24 3) หลังดอกบานช่วงนี้ให้ใช้ปุ๋ย
สูตรเสมอ 15-15-15, 16-16-16 4) ระยะปรับคุณภาพผล ในช่วงปรับปรุงคุณภาพผลควรใส่ปุย 13-13-21
และ 5) ระยะเก็บเกี่ยวควรพ่น ในช่วงการเก็บเกี่ยวควรพ่นด้วยโพแทสเซียมไนเตรท
แนวตอบกิจกรรม 9.2.3
1.โรคแอนแทรคโนส
2.แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง
3. สารแพกโคบิวทราโซล

ตอนที่ 9.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง
แนวตอบกิจกรรม 9.3.1
1. การนับอายุ สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ การนับอายุหลังติดผล และการนับอายุหลังดอกบาน
2. เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของมะม่วง เช่น วัดปริมาณน้าตาลแป้ง กรด สีเนื้อ ความแข็ง
ของเปลือก เป็นต้น
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แนวตอบกิจกรรม 9.3.2
1. วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจาหน่ายมะม่วงภายในประเทศมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การคัดเลือก
ภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว นาผลออกจากถุงห่อผล คัดแยกผลที่ไม่สามารถจาหน่ายได้ออก เช็ดทาความสะอาด
และคัดแยกผลตามขนาด ความแก่ และรูปทรงของผล 2) การบรรจุ จัดผลมะม่วงเรียงลงในตระกร้าที่กรุด้วย
กระดาษ โดยทั่วไปนิยมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อไม่ให้ผลช้าหรือได้รับความเสียหายขณะขนย้าย 3) การขน
ย้าย ขนส่งโดยรถยนต์ไปยังตลาดขายผลไม้ส่ง
2.น้ามะม่วง มะม่วงดองเค็ม ดองน้าผึ้ง การแช่อิ่ม การตากแห้ง และกวน
3. การผลิตมะม่วงนอกฤดูมี 5 ขั้นตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 (ปลายเดือนเมษายน) การบารุงต้นมะม่วงให้
สมบูรณ์ ขั้นตอนที่ 2 (พฤษภาคม) การเร่งให้แตกใบอ่อน ขั้นตอนที่ 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม) การราดสารบังคับ
การออกดอก ขั้นตอนที่ 4 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) การบังคับให้มะม่วงแทงช่อดอก และขั้นตอนที่ 5 การดูแล
รักษาหลังจากมะม่วงแทงช่อดอก
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการการผลิต
มะม่วง”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือมะม่วงพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาในรัฐฟลอริด้า
5. .มาตรฐานสินค้าเกษตร มะม่วง มกษ 5-2558 ถูก
ระหว่าง ค.ศ. 1700-1750
กาหนดโดยหน่วยงานใด
ก. จินหวง
ก. กรมวิชาการเกษตร
ข. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
ข. ลังกรา
อาหารแห่งชาติ
ค. เคนต์เออร์วิน
ค. สานักงานอาหารและยา
ง. อาร์ทูอีทู
ง. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จ. เออร์วิน
จ. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. ลักษณะทรงผลรี ทรงใบป้อมกลางหรือรูปรี ปลาย 6. ข้อใดคือข้อดีของปลูกและขยายพันธุ์มะม่วงด้วย
ใบเรียวแหลม ขอบใบคลื่น เป็นลักษณะมะม่วงกลุ่มใด การเพาะเมล็ด
ก. กลุ่มน้าดอกไม้
ก. ต้นจะใหญ่โตออกดอกเร็ว
ข. กลุ่มเขียวเสวย
ข. มีระบบรากที่แข็งแรง
ค. กลุ่มแก้ว
ค. ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช
ง. กลุ่มหนังกลางวัน
ง. ได้พันธุ์ดีเหมือนพ่อแม่
จ. กลุ่มอกร่อง
จ. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือพันธุ์มะม่วงที่นิยมนามาการแปรรูป
7. ระยะปรับคุณภาพผลมะม่วงควรใส่ปุ๋ยชนิดใด
ก. แรด
ก. 15-15-15
ข. แก้ว
ค. น้าดอกไม้
ข. 16-16-16 ค. 13-13-21
ง. เขียวเสวย จ. ถูกทุกข้อ
ง. 46-0-0
จ. ถูกทุกข้อ
4. ประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการตลาดสินค้ามะม่วงที่ 8. แมลงศัตรูมะม่วงชนิดใดวางไข่ผ่านเข้าไปในผล ซึ่ง
สาคัญของประเทศไทยคือ
ระยะหนอนจะพัฒนาอยู่ภายในผล ทาลายผลให้เน่า
ก. อินเดีย และ ฟิลิปปินส์
เสียหาย
ข. ลาว และกัมพูชา
ก. แมลงวันผลไม้
ค. จีน และ เวียดนาม
ข. ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง
ง. อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
ค. เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
จ. ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้
ง. เพลี้ยไฟ
จ. ด้วงงวงกัดใบมะม่วง
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9. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งมะม่วงระบบปลูกชิด
ก. เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน
ข. เพื่อเอาโครงสร้างให้ทรงพุ่มและลาต้นเตี้ย
ค. เพื่อให้ปริมาณกิ่งและผลสมดุลกับลาต้นและธาตุอาหาร
ง. เพื่อป้องกันโรคและแมลง
จ. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง เพื่อกาจัดเชื้อราหรือแมลงที่ติดมาในผล
ก. จุ่มผลด้วยน้าร้อน ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 นาที
ข. จุ่มผลด้วยน้าร้อน ที่อุณหภูมิ 52-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 นาที
ค. เก็บทีอ่ ุณหภูมิประมาณ 12-15 องศาเซลเซียส
ง. ทาสะอาดผลด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
จ. จุ่มผลลงไปในสาร ละลายเอทธิฟอน (39.5%) เป็นเวลานาน 1 นาที

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 9
ก่อนเรียน
ข
ข
จ
ง
ก
ค
ก
8. จ
9. ก
10. ค

หลังเรียน
1. จ
2. ก
3. ข
4. ง
5. ง
6. ข
7. ค
8. ก
9. จ
10. ข
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