คํานํา
มังคุด ราชินีแหงผลไมเมืองไทย เปนผลไมที่มีรูปลักษณะไมเหมาะสมกับรสชาติ
ที่หวานกลมกลอมเปนที่นิยมชื่นชอบของชาวตางชาติโดยเฉพาะญี่ปุน จากการที่เปนผลไมที่มีลักษณะ
พิเศษเปลือกหนาไมเนาเสียงายและไมคอยเปลี่ยนรสชาติ ดังนัน้ จึงมีผูคิดคนเทคโนโลยีในดานตาง ๆ
ในการผลิตมังคุดใหไดในปริมาณมาก ๆ และมีคุณภาพดีตลอดจนหาวิธีการที่เหมาะสมในการปองกัน
กําจัดโรคแมลง เพื่อการสงออกและตามที่ประเทศผูซื้อตองการ ยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่มีความ
สนใจที่จะทําสวนมังคุด ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ดีที่จะไดมีพื้นที่การทําสวนมังคุดที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาใหไดวิธีที่เหมาะสม ทั้งกับสภาพพื้นที่ และผูใชเปน
สิ่งจําเปนที่จะตองใหเกิดมีขึ้นตลอดเวลา
เอกสารคําแนะนําวิธีการสงออกมังคุดไปประเทศญี่ปุนเลมนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปน
แนวทางในการผลิตมังคุดและวิธีการสงออกไปประเทศญี่ปุน ซึ่งคงจะใหความรูไดบางไมมากก็นอย
สวนสงเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
กรกฎาคม 2547

ความเปนมา
จากการที่ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดยื่นคําขอยกเลิกการหามนําเขามังคุดผลสดเขา
ประเทศญี่ปุน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2542 เปนตนมา และรัฐบาลญี่ปุนโดยกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงญี่ปุน
ประกาศยกเลิกการหามนําเขามังคุดผลสดจากประเทศ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 3594 ประจํา
วันที่ 25 เมษายน 2546 และกําหนดเงื่อนไขสําหรับการสงออกมังคุดผลสดไปประเทศญี่ปุนจะตองผานวิธีการ
กําจัดแมลงวันผลไมในกลุม Oriental Fruit Flies โดยวิธีการอบไอน้ํา ( VHI) ที่อุณหภูมิกลางผลมังคุดที่ระดับ
46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาที
อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการสงออกมังคุดผลสดไปจําหนายยังตลาดประเทศญี่ปุนในลักษณะที่
ทําเปนการคายังตองประสบปญหาอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเนื้อมังคุดทีเ่ กิดความเสียหายหลายลักษณะ
ไดแกอาการเนื้อแกว ยางไหล เปลือกแข็ง เนื้อแตกเปนรูพรุน
ดังนัน้ เพื่อให การสงออกมังคุดผลสดไปจําหนายยังตลาดประเทศญี่ปุนใหประสบความสําเร็จมากขึ้น
สําหรับผูเกี่ยวของนับตั้งแตเกษตรกร เจาหนาที่ตลอดจนผูสงออกไดรวมกันหานาวทางในการพัฒนาคุณภาพมังคุด
ใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออกตอไป

สถานการณการผลิตมังคุด
สถานการณการผลิต ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมังคุดในปจจุบันประมาณ 350,000 ไร พื้นที่สวนใหญอยู
ทางภาคใตและภาคตะวันออกโดยมีพนื้ ที่อยูทางภาคใตประมาณรอยละ 64 และภาคตะวันออกจะมีพื้นที่การผลิต
ประมาณ 46 เปอรเซนตของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งผลผลิตรวมประมาณ 230,000 ตันตอป สวนใหญบริโภค
ภายในประเทศ ที่ผานมามีการสงออกประมาณรอยละ 3 การปลูกมังคุดสวนใหญจะผลิตแบบธรรมชาติ การผลิต
แบบผสมสานระหวางธรรมชาติและเกษตรกรสมัยใหมมีผลผลิตของประเทศเฉลี่ยประมาณ 900 กก../ไร ตนทุน
การผลิตสวนใหญเปนตนทุนดานแรงงานประมาณรอยละ 70 นอกจากนั้นเปนตนทุนดานปุยเคมีภัณฑ และอื่น ๆ

การเตรียมสวนมังคุดสําหรับการผลิตเพื่อสงออก

1. ระยะหลังเก็บเกี่ยว
การตัดแตงกิ่งเพื่อใหมังคุดไดรับแสงทั่วทัง้ ตนจะชวยใหการจัดการใหมังคุดแตกใบออนไดงาย และมีความ
สม่ําเสมอในการใชสารปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยตัดแตงกิ่งทีผสานกับออกและเลี้ยงกิ่งแขนงในทรงพุมไว
ทดแทน ตัดแตงกิ่งภายในกิง่ หลักบางกิ่งออกใหโปรง ตัดแตงยอดที่สูงเกินไปออก
การจัดการดินและปุย เพื่อปรับสภาพดินใหมังคุดสามารถดูดน้ําและอาหารไดสมบูรณ โดยปรับสภาพ
ความเปนกรด - ดาง ของดินใหอยูระหวาง 5.5-6.5 สภาพดินเปนกรดใชโดโลไมทหรือปูนขาวแตหามใชปูน
พรอมกับปุยเคมีเนื่องจากปูนจะทําปฏิกริยากับปุยแอมโมเนียแลวกลายเปนแกสแอมโมเนียทําใหปุยฟอสเฟตแปร
สภาพเปนสารที่ละลายน้ํายาก นอกจากนีค้ วรใหปุยคอยใตทรงพุมในอัตรากิโลกรัมตอตนเทากับ 4 เทา ของ
เสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) และมีการใหน้ําตามปกติสม่ําเสมอ
การกําจัดศัตรูพืช ในชวงนีห้ ลีกเลี่ยงการใชสารเคมีควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อตองการใหมีศตั รู
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

2. ระยะแตกใบออน
การควบคุมการแตกใบออน นอกเหนือจากความสมดุลของพลังงานแลว ตนมังคุดที่พรอมสําหรับการออก
ดอก จะตองมีใบแกพรอมกันทั่วตนและมีความสมบูรณปราศจากการทําลายของโรคและแมลง โดยใบตองมีอายุ
อยางนอย 9-12 สัปดาห กอนที่จะกระทบสภาวะแวดลอมที่จะชักนําใหออกดอก จึงควรกระตุนใหมังคุดแตกใบ
ออนอยางนอย 1 ชุด ในชวงปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อใหใบออนชุดนัน้ แกเต็มที่เมื่อมีสภาพแวดลอม

ลอมเหมาะสม คือ ชวงแลงที่ตอเนื่องกัน 21- 30 วัน ในชวงประมาณเดือนมีนาคม และเมษายน
การกระตุนใหแตกใบออน ถาจัดการตามขั้นตอนตาง ๆ และมังคุดยังไมแตกใบออน ใหกระตุนการแตก
ใบออน โดยฉีดพนปุยยูเรีย (60-0-0) อัตรา 100-200 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
ไทยูเรีย 20-40 กรัม ผสมน้ําตาลเด็คซโตรส 60 กรัม / ตอน้ํา 20 ลิตร ระยะเวลาที่เหมาะสมควรฉีดพนในชวง
ปลายเดือนตุลาคม หรือตนเดือนพฤศจิกายน
การใชไทยโอยูเรีย มีประสิทธิภาพในการกระตุน การแตกใบออนไดเร็วและสม่ําเสมอกวายูเรีย โดยมังคุด
จะแตกใบออนไดภายใน 7 วัน หลังการฉีดพน แตจะมีความเปนพิษสูงกวา อาจจะทําใหใบแกรวงประมาณ 215 % รวมทั้งมีขอจํากัดที่ไมสามารถกระตุนการแตกใบออนไดในตนมังคุดที่เคยมีการแตกใบออนมาแลวและใบ
ออนนั้นมีอายุไมถึง 9 สัปดาห ดังนั้นจึงตองใชอยางระมัดระวัง ควรฉีดพนในตอนเย็นถาอากาศรอนความชื้นต่าํ
ควรลดความเข็มขนของสารลง

ศัตรูพืชที่สําคัญระยะแตกใบออน
1. เพลี้ยไฟ ลักษณะการทําลาย ดูดกินน้าํ เลี้ยง ใบออน ดอก และผลออนทําใหยอดและใบแหง หงิกงอ
แคระแกรน ผลเกิดแผลที่ผิงเปลือก มียางไหล ออกมาทําใหโตชา ผิวเปลือกที่ถูกทําลายขรุขระเปนขี้กลาก
(ตกเกรด) เพลี้ยไฟเปนแมลงขนาดเล็กมาก สีเหลืองหรือสีน้ําตาลออน ยาว 0.7-0.8 ม.ม.
สํารวจทุก 7 วัน / ครั้ง 5 จุด / ตน กระจายทั่วสวน โดยใชกระดาษขาวรองใตใบหรือผลออน เคาะให
เพลี้ยไฟตกลงบนกระดาษถาพบเพลี้ยไฟ 3-5 ตัว / ยอด ถือวายอดนัน้ ถูกทําลาย ถาพบยอดถูกทําลายมากกวา 50
% ของยอดทัง้ หมดฉีดพนสารสะเดา อัตรา 1 กก./ น้ํา 20 ลิตร หากจําเปนตองใชสารเคมี สารฆาแมลงที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลีย้ ไฟ ไดแก
ฟโปรนิล (แอสแซ็นด 5 % เอสอี)
อัตรา 10 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร
อิมิดาโคลพริก (คอนพิดอร 10 % / เอสเอล)
อัตรา 10 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร
คารโปฟูแรน (พอนส 20 % อีซี)
อัตรา 50 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร
ไซเปอรมีทริน / ฟซาโลน (ฟซาโลน 6. 25 % / 22.50 อีซี) อัตรา 40 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร
ไมควรใชสารเคมีชนิดหนึ่งชนิดใดติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําใหเพลี้ยไฟสรางความตานทานตอสาร
ฆาแมลง และอาจเกิดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นระบาดขึ้นมาได
2. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ใบออนเปนจุดแผลสีน้ําตาล รูปรางไมแนนอนตอมาบริเวณกลางแผลมีสีเทา
เมื่อแผลขยายใหญขึ้นจะทําใหใบแหง มีผลกระทบตอการสังเคราะหแสงของใบทําใหความสมบูรณของตนลดลง
เชื้อราจะแพรจะกระจายทางลมในชวงฝนชุกหรือความชื้นสูงระยะใบออนถึงเพสลาด สํารวจทุก 7 วันครั้ง หาก
พบระบาดมาก ใหฉีดพนสารคารแบนดาซิม 50 % ดับเบิลยูพีอัตรา 10-15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร

3. โรคของใบแหง เกิดจากเชื้อรา ใบแกแสดงอาการขอบใบแหงลุกลามเขาดานในอยาง ชา ๆ บริเวณ
ดานบนที่แหงจะพบจุดดําเรียงตัวจํานวนมาก เชื้อระบาดทางลม ผลสํารวจทุก 7 วัน / ครั้งในระยะใบแกควร
ดูแลมากขึ้นเมือ่ เกิดระบาดใหฉีดพนดวยแมนโคเซป หรือคารเบนดาซิน

3. ระยะกอนออกดอก
การเตรียมความพรอมของตนมังคุดกอนออกดอก ตองตรวจดูความแกและความสมบูรณของใบมังคุดปกติ
ตองมีอายุตายอดมากกวา 12 สัปดาห หลังแตกใบออนครั้งสุดทาย
การใสปุยเพื่อเตรียมออกดอก กอนออกดอก 1-2 เดือน ใสปุยตัวกลางสูง เชน 8-24-24 หรือ 9-24-24
ประมาณ 2-3 กก./ ตน
การจัดการใหมังคุดออกดอกตนมังคุดตองมีความสมบูรณและมีอายุตายอดไมนอ ยกวา 9 สัปดาห เมื่อ
สภาพแวดลอมเหมาะสม คือ ชวงแลงติดตอกันอยางนอย 21-30 วัน และมีการจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอก
อยางถูกวิธี
กรณีที่ 1 เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนและตนมังคุดมีใบแกที่สมบูรณมีอายุตายอด 9-12 สัปดาหพอดีมีแนวทางการ
จัดการคือ งดน้ําใหตน มังคุดผานสภาพแลงติดตอกัน 21-30 วัน เมื่อเห็นวาตนมังคุดมีอาการใบตกกานใบและกิง่
ใบยอดเริ่มแสดงอาการเหี่ยว ใหจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอก โดยใหน้ําอยางเต็มที่ 400-600 ลิตรตอพื้นที่
ใตทรงพุม 10 ตารางเมตร หยุดดูการของตนมังคุด 7-10 วัน ถาพบวากานใบและกิง่ ปลายเริ่มเตงขึ้นก็ใหน้ําครั้งที่
2 ประมาณครึ่งหนึ่งของครั้งแรก
(200-300 ลิตร) หลังจากใหน้ําครั้งที่ 2 ไดแลว 10- 14 วัน มังคุดจะผลิตดอกใหเห็น
กรณีที่ 2 เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนแลว แตใบที่ปลายยอดไมแกหรืออายุนอยกวา 9 สัปดาห ทําใหมังคุดออกดอก
ชา ควรฉีดพนปุยทางใบ 2-3 ครั้ง ควบคูกับการใหน้ําเพื่อเรงใหใบมังคุดแกเร็วขึ้น เมื่อตายอดมีอายุตามตองการ
จึงเริ่มจัดการ เชน กรณีที่ 1
กรณีที่ 3 ตนมังคุดสมบูรณและใบที่ปลายยอดแกพอดีคือมีอายุ 9- 12 สัปดาห แตสภาพแวดลอมไม
เหมาะสม คือ ชวงแลงสิ้นฉีดพนโปรแตสเซียมไนเตรด (13-0-40) อัตรา 150-200 กรัม ผสมสารกัดจากสาหราย
ทะเลอัตรา 30-40 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร เพื่อชวยลดระยะเวลาที่ตนมังคุดตองการสภาพแลงใหนอยลงไปได
หลังจากนั้น 7-10 วัน จึงเริ่มจัดการน้ําเพือ่ กระตุนการออกดอก เชนเดียวกับกรณีที่ 1

ศัตรูพืชที่สําคัญระยะกอนออกดอก
1. ไรแดง เปนแมลงขนาดเล็กมากมองเห็นเปนเพียงจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาลแดงเคลื่อนไหวไปมามักระบาด
ควบคูกับเพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอด ดอก และผลออน ทําใหดอกและผลออนแหง รวงหรือทําใหผลเจริญชา
มีผิวกราน เปนขี้ขุย สํารวจ 7 วัน / ครั้งลุมสํารวจ 5จุด / ตน กระจายทัว่ สวนถาพบถูกทําลายกวา 50 % และ
จําเปนตองใชสารเคมีใหฉีดพนบริเวณที่พบไรแดงทําลายฉีดพนดวยน้าํ เปลา ๆ ทั่วตนและบริเวณผลไดแก กํามะถัน
ผง อัตรา 60 กรัม / น้ํา 2 ลิตร โพรพาไกด (โอไมท 30 % ชนิดผง (อัตรา 30 กรัม / น้ํา 20 ลิตร และเฮกซไธอา
ซอก (นิสโซรัม 2 % อีซี) อัตรา 40 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร หลังจากพนโฟรพาไกดไปแลว 2-3 วัน แลวยังพบไขและ
ตัวออนอยูแ ตไมควรใชเกิน 2 ครั้ง / ป เพราะทําใหไรแดงตานทานสารเคมีได อามีทราช (ไมแทค 20 % อีซี)
อัตรา 30 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร โบรโมโพรไพเลต ( นีโอรอน 250 25% อีซี) อัตรา 30 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร

4. ระยะออกดอก
การจัดใหดอกมังคุดมีปริมาณเหมาะสมตองเริ่มดําเนินการตั้งแตระยะออกดอก โดยควบคุมใหมีปริมาณ
ดอก 30-50 % ของยอดดังนี้
การจัดการน้ําที่เหมาะสม หลังจากมังคุดออกดอกแลวรอยละ 10-15 ของยอดทั้งหมด ควรใชน้ําปริมาณ
80-100 ลิตร ตอพื้นที่ทรงพุม 10 ตารางเมตรตอเนื่องทุกวัน จนพบวาในยอดทีย่ ังไมออกดอกเริ่มมียอดออนแทรก
ตาดอก จึงเริ่มใหน้ําตามปกติ คือปริมาณ 30-40 ลิตร ตอพื้นที่ทรงพุม 10 ตารางเมตร
การจัดการปุย ถาพบวามังคุดออกดอกมากวา 35-50 % ของจํานวนยอดทัง้ หมด ใหหวานปุยทางดิน สูตร
16-16-16 หรือ 15-15-15 ปริมาณ 2 เทาของอัตราปกติ พรอมกับใหน้ํา
ผลมังคุดที่มีอายุ 2-3 สัปดาหหลังดอกบานจะรวงหลนไดบางสวน
การใชแรงงานคนปลิดดอกโดยเริม่ ปลิดตั้งแตระยะดอกตูมแตวิธีนี้สิ้นเปลืองแรงงานและไมสะดวกเมือ่
เปรียบเทียบกับ 2 วิธีแรก

ศัตรูที่สําคัญระยะออกดอก
ในระยะนี้จะตองดูแลสวนมังคุดอยางใกลชิด ทั้งนี้เพราะในการซื้อขายผลผลิตมังคุดในปจจุบัน เรามี
ตลาดตางประเทศที่แนนอนความตองการผลมังคุดที่มีน้ําหนักมากกวา 80 กรัมผิวมัน ปราศจากการเขาทําลายของ
โรคแมลง ดังนั้นจึงใหความสําคัญในการปองกันกําจัดแมลงในระยะพัฒนาตาดอกและผลออน
- เพลี้ยไฟ
เชนเดียวกับระยะแตกใบออน
- ไรแดง
เชนเดียวกับระยะกอนออกดอก
- เพลี้ยแปง
เปนแมลงปากดูดเคลื่อนไหวชามักจะเกาะติดอยูกับที่

โดยมีมดดําเปนตัวพาหนะพาเพลี้ยแปงเคลือ่ นยายหลบซอนและดูดกินน้ําเลี้ยงที่กลีบของมังคุด มูลที่ขับถายออกมา
จะเปนอาหารของราดําทําใหมีราดําบนผลทําใหสกปรก สํารวจ 7 วัน / ครั้ง สํารวจ 5 จุด / ตน กระจายทัว่ สวน
พบการระบาด ควรกําจัดมดดวยสารคารบาริล ถามีเพลี้ยแปงมาก ควรกําจัดดวยสารเคมีในกลุม โมโนโครโตฟอส
ผสมกับไวทออยเชน ไทรโอนา เพื่อใหน้ํามันเปนตัวแทรกซับเขาไปในไขทีหุมตัวเพลี้ยแปงในอัตรา 1:1 กอนจึง
ผสมน้ําฉีดพนน้ําลางเพลี้ยแปงใหหลุดจากผล

5. ระยะผลออน- ผลแก
ผลการศึกษาทางวิชาการพบวามังคุดพรอมที่จะเก็บเกี่ยวไดในเวลา 12-14 สัปดาหหลังดอกบาน โดยแบง
ระยะการเจริญเติบโตของผลมังคุดเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ตั้งแต 0-6 สัปดาหหลังดอกบาน เปนระยะนี้การขยายผลเปนไปอยางชา ๆ มีปริมาณของ
เปลือกมากกวาสวนอื่น ๆ เมล็ดเริ่มจะมีการพัฒนา แตภายในเมล็ดยังเปนของเหลวใส ความสามารถในการดึงดูด
อาหารมาใชในการเจริญเติบโตมีนอยเมื่อเทียบกับระยะที่ 2 และ 3 จึงมักพบผลออนในระยะนี้หลุดรวงไดมาก
โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณผลมากเกินไป หรือมีผลหลายรุนบนตน
ระยะที่ 2 ตั้งแต 7-12 สัปดาหดอกบาน เปนชวงที่ผลมังคุดมีการเจริญเติบโตและขยายขนาดของผล
อยางรวดเร็ว เปนระยะที่มังคุดตองการอาหาร เพื่อใชในการพัฒนาของสวนตาง ๆ อยางมาก โดยเฉพาะสวนเนื้อซึ่ง
มีการพัฒนามากขึ้นหากมีอาหารไมเพียงพออาจจะทําใหการพัฒนาของเนื้อผิดปรกติไป
ระยะที่ 3 ตั้งแต 13 สัปดาหถึงเก็บเกี่ยว การเพิ่มน้ําหนักของสวนตาง ๆ ของผลนอยลง เนื้อเริ่มจะแยก
ออกจากเปลือกปริมาณยางทีผ่ ิว คอย ๆ ลดลงจนไมมีในที่สุด ผลเริ่มเขาสูระยะสุกแก มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวจากสี
เขียวเปนสีมวงและมวงอมดําตามลําดับ
จะเห็นไดวาผลมังคุดจะมีการพัฒนาอยางมากในชวง 7-12 สัปดาหหลังดอกบาน จึงตองใชปุยทางดินและ
ฉีดพนใบเสริมกอนชวงระยะเวลาดังกลาวประกอบดวย
1. การใชปุยทางดิน สูตร 12-12-17-2 Mg อัตรา 1-5 กก. / ตน หรือใชสูตร 13-13-21 หรือ 1414-21 หรือ 14-6-24+4 Mg อัตรา 1-2 กก. / ตน หลังติดผล 30 วัน
2. การฉีดพนทางใบ ดวยอาหารกึ่งสําเร็จ ฉีดพนระยะ 10-14 วัน หลังดอกบานฉีดพนทุกสัปดาห
ตอเนื่องกันประมาณ 3 ครั้ง (ปุยเกล็ดสูตร 10-20-30 มีธาตุรอง 60 กรัม+ ฮิวมิคแอซิค + น้ํา 20 ลิตร)
การจัดการน้าํ การใหน้ําในชวงการพัฒนาการของผล จะตองมีการใหน้ําอยางสม่ําเสมอในปริมาณที่
เพียงพอ มังคุดที่ไดรับน้ํานอยเกินไปจะเกิดอาการกนเหีย่ วเปนรองและผลพัฒนาชา สวนมังคุดที่ไดรับน้ําไม
สม่ําเสมอและประสบฝนตกหนักอยางกะทันหัน จะทําใหมีการขยายตัวของเซลอยางรวดเร็วในขณะที่ผนังของเซล
อาจจะไมยืดหยุนพอที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลงของความดันภายในทอน้ํายางไดอยางรวดเร็วเกิดอาการยางไหลใน
ผลไดเชนกัน

ศัตรูพืชที่สําคัญระยะออน – ผลแก
1. โรคผลแตกยางไหล พบผลแตกในระยะที่โตแลว 1-2 เดือน กอนเก็บเกี่ยว
2. โรคเนื้อแกว พบเนื้อมังคุดเปนสีใสเพียงบางสวนลักษณะภายนอกปกติมักมีเนื้อเพียงกลีบเดียวที่ใส
และมีขนาดโตกวากลีบอื่น ๆ ผลที่ถูกทําลายผิวจะมีปญหาเนื้อแกวนอยกวาผิวมัน
3. โรคผลเนาสีดําผลมังคุดระยะหลังเก็บเกีย่ วที่มีแผลช้ําจะแสดงเปลือกเปนจุด
4. โรคผลเนื้อเละ พบกับตนมังคุดที่มีเชื้อราแพรระบาด เปนโรคใบจุดเนื่องจากราชนิดนีม้ ักตกคางที่ผิง
ผล หรือเขาทําลายทางแผลจากเพลี้ยไฟ การปฏิบัติดูแลรักษาเชนเดียวกับระยะแตกใบออน เพลี้ยแปงปฏิบัติ
เชนเดียวกับระยะออกดอก ไรแดงปฏิบัติเชนเดียวกับระยะแตกใบออน

5. ระยะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตคุณภาพ หมายถึงผลมังคุดที่มีผิวมัน หรือผิวลายไมเกิน 5 % ของผิวผล มีน้ําหนักไมนอย
กวา 80 กรัม ปราศจากเนื้อแกว ยางไหลภายในผลและเก็บเกีย่ วอยางถูกวิธี ซึ่งควรเก็บเกีย่ วมังคุดเมื่อมังคุดมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่จะตองเตรียมการเก็บเกี่ยว เพื่อใหมังคุดคุณภาพดี ซึงมีวิธีการจัดการโดย จัดการเก็บเกีย่ วในอายุ
เก็บเกีย่ วที่เหมาะสมโดยใชคนและเครื่องมือเก็บเกีย่ วที่มปี ระสิทธิภาพปญหาที่พบดังนี้
5.1 แรงงานเก็บเกี่ยว ในขัน้ ตอนการผลิตมังคุดการเก็บเกี่ยวผลผลิตคิดเปน 60-80 %
ของแรงงานทั้งหมด ในตนมังคุดที่มีอายุมากและไมมกี ารควบคุมทรงพุมทําใหลําบากตอการเก็บเกีย่ ว และปญหาที่
สําคัญคือ คนเก็บเกี่ยวเคยชินกับการเก็บแบบเดิม ๆ เก็บลูกดิบ
5.2 แรงงานคัดมังคุดคุณภาพและบรรจุ เมื่อเก็บผลผลิตจากตนแลวเจาของสวนจะอางเสมอวาไมมี
เวลา ในการคัดคุณภาพ ทางแกไขเบื้องตนควรแบงขายคุณภาพผิวมัน 20-30 %
คุณภาพผิวลาย 30-40 % ที่เหลือนําไปขายคุณภาพต่ํา ในการบรรจุโดยวิธีแตงหนาเปนปญหาที่ตองแกไข
5.3 การนําผลผลิตไปจําหนายโดยสมาชิกนําผลผลิตไปสงดวยตัวเองตางคนตางสงทําใหเกิดการลาชา
ในการคัดแยกของบริษัทสงออก หากกลุม มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมผลผลิตมีการคัด
แยกเกรดคุณภาพเปนที่ยอมรับ จะแกไขปญหาการลาชาได

ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อสงออก
การเก็บเกีย่ วผงมังคุดควรใชเครื่องมือชวยสอยผลมังคุดโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตอดามไมไฝใหยาว 3-4
เมตร ไมควรใชวิธีอื่นที่ทําใหผลรวงหลน ซึ่งผลมังคุดจะช้ําและเสียหายการเก็บเกี่ยวควรเลือกดําเนินการกับผลที่มี
วับเหมาะสมที่สุดตอการใชประโยชน ไดแก ผลที่เริ่มมีสายเลือดหรือมีการเปลี่ยนสี โดยมังคุดทั้ง 2 วัยนีเ้ ปน
ระยะที่เหมาะสําหรับตลาดที่อยูหางไกลโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ
อุณหภูมิที่เหมาะตอการเก็บรักษาผลมังคุด 13 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรบรรจุผลในถุงพลาสติกเจาะรู ถา
เก็บรักษาผลมังคุดไวในสภาพเหมาะสมแลวก็จะไดมังคุดที่มีสภาพดีอยูไ ดถึง 4 สัปดาห
วัยของผลมังคุดสําหรับการเก็บเกี่ยวแตละวัย (วัยที่ 1 ถึง 4) มักจะมีระยะเวลาแตกตางกันอยู 1 วัน ทั้งที่
อุณหภูมใิ นเขตรอน(28-38 องศาเซลเซียส) ดังนี้
วัยที่ 0 ลักษณะผลสีเขียวตองออนคุณภาพของผล สีเขียวตองออนทั้งผลเปนผลออนเกินไปหามเก็บเกีย่ ว
โดยเด็ดขาดเพราะคุณภาพดอยมาก
วัยที่ 1 ลักษณะผลมีสายเลือด (เกิดจุดแตมหรือประสีมวงแดง ) คุณภาพของผลเหมาะตอการเก็บเกีย่ วแต
ยังไมเหมาะตอการบริโภค เพราะเนื้อยังติดเปลือกแตเหมาะตอการสงไปยังตางประเทศผลมังคุดนี้ใชบริโภคภายใน
4 วัน หลังการเก็บเกี่ยว ( ณ อุณหภูมเิ ขตรอน)
วัยที่ 2 ลักษณะผลมีการเปลี่ยนสีเปนน้ําตาลแดงเรื่อ ๆ คุณภาพของผลมีสนี ้ําตาลแดงเรื่อ ๆ เกือบทั้งผล
ผลในระยะนี้จะตองทําการเก็บเกี่ยวใหหมด ไมควรปลอยใหผลผลิตติดกับตนเกินวัยมากกวานี้
วัยที่ 3 ลักษณะผลสีน้ําตาลสีน้ําตาลแดง คุณภาพของผลระยะนี้อาจจะใชบริโภคไดแตเปลือกยังมียางสี
เหลืองอยูบาง
วัยที่ 4 ลักษณะผลมีสีแดง คุณภาพของผลระยะนี้ใชบริโภคได
วัยที่ 5 ลักษณะผลมีสีมวงเขมหรือมวงดําคุณภาพของผลเปนระยะเหมาะตอการรับประทานใหมีรสอรอย
มากที่สุด ผลมังคุดวัยนี้จะมีสภาพอยูไดประมาณ 10 วัน ถามีการเก็บรักษาไวที่อณ
ุ หภูมิหองอยางตอง

ขั้นตอนการสงออก

1. การเตรียมมังคุดสงออก
เปนมังคุดคุณภาพที่ไดจากแหลงปลูก ที่ไดรับการรับรองสวน มีการจัดการสวน และปฏิบัติดูแลรักษา
ตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม Good Agricul-tural Practice (GAP) เพื่อใหไดมาตรฐานคุณภาพทั้งภายนอก
ผลและภายในผล ดังนี้
* น้ําหนักตอผล 70-110 กรัม
* ความแก เก็บเกี่ยวที่ระดับสี 3-5 หรือสีเริ่มเปลี่ยนจากสีสายเลือดเปนสีมวงแดง
* สีผิว เปนมังคุดผิวมัน หรือผิวลายปะปนไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
* ความสะอาด ผิวผลปราศจากการเปอนยาง ไมมีมด เพลีย้ แปงที่หแู ละขั้วผล
* ลักษณะเนื้อ ภายในผลจะตองไมมียางไหล และเปนเนือ้ แกว
* ไมมีสารพิษตกคางเกินกวามาตรฐานที่ประเทศญี่ปุนกําหนด

2. การทําความสะอาด

มังคุดที่ขนสงมาถึงโรงงานจะนํามาทําความสะอาด โดยสวนของผิวผลที่มีคราบสกปรก เชน สารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช คราบปุย หรือฮอรโมนติดอยูจ ะใชถุงมือผาทําความสะอาด สวนใตกลีบบริเวณขัว้ ผลมังคุด
มักพบ มดดํา และเพลี้ยแปงเกาะติดอยูทําความสะอาด โดยใชลมเปาแลวแคะดวยไมกรณีที่พบมีเพลี้ยแปง

3. การอบไอน้ํา

เปนวิธีอบไอน้ําปรับสภาพความชื้นสัมพัทธโดยวิธีเพิ่มอุณหภูมิผลมังคุดขึ้นไปอยางชา ๆ จาก
อุณหภูมหิ องถึง 43 เซนเซียส ใชความชื้นสัมพัทธ 65 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นอากาศรอนอิ่มตัวดวยอบไอน้ํา
ความชื้นสัมพัทธ 96 เปอรเซ็นต เพิ่มอุณหภูมภิ ายในสุดผลมังคุดใหคงที่อยูที่ 46 เซนเซียส นาน 58 นาที นํา
มังคุดออกจากหองอบแลวระบายไอรอนออกโดยใชอากาศ (Air Cooling) เปนเวลา 1 ชั่วโมง รวมเวลาประมาณ
4 ชั่วโมง 20 นาที
มังคุดที่จะสงออกประเทศญี่ปนุ จะถูกขนสงถึงโรงงานกอนเวลา 06.00 น. จากนัน้ จะ ทําการตรวจสอบ
ปริมาณ และคัดคุณภาพโดยวิธีตรวจสอบดวยสายตากอนขึ้นสายพานสําเลียง เพื่อทยอยนําเขาบรรจุในตะกรา
(VHT) โดยวางเรียงเปน 2 ชั้น คั่นดวยตะแกรงพลาสติกระหวางชั้น นําเขาเรียงในตูอบไอน้ํา จํานวน 10 พาเลท
ๆ ละ 42 ตะกรา รวมปริมาณมังคุดที่อบทั้งหมด 3.8 -4.0 ตัน / ตู / ครั้ง จากนั้น เจาหนาทีก่ ักกันพืชไทย – ญี่ปุน
รวมตรวจสอบความเรียบรอย และเสียบ Sensor จํานวน 10 แทง สําหรับวัดอุณหภูมิเขาเครื่องบันทึก
คอมพิวเตอร

4. การคัดขนาด

มังคุดที่ผานขั้นตอนการอบไอน้ําแลวจะถูกนําเขาเครื่องคัดขนาดเพื่อคัดแยกใหไดน้ําหนักและปริมาณผล
ตอกลองตามตองการ จํานวน 2 กิโลกรัมตอกลอง แบงเปน 4 ขนาด ดังนี้
Size S
น้ําหนัก
70-84 กรัม = 28 ผล / กลอง
Size M
น้ําหนัก
85-94 กรัม = 24 ผล / กลอง
Size L
น้ําหนัก
95-105 กรัม = 20 ผล / กลอง
Size XL
มากกวา
105 กรัม = 16 ผล / กลอง

5. ภาชนะบรรจุ

กลอง ทําจากกระดาษลูกฟูก ขนาด
กวาง x ยาว x สูง เทากับ 28x 45x 10 เซนติเมตร
ดานขางเจาะชองระบายอากาศขางละ 2 ชองขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว แลวปดดวยมุงตาขาย
ขนาดเสนทะแยงมุมไมเกิน 1.6 มิลลิเมตร พิมพ
อักษร FOR JAPAN ขนาด 3 x 15 เซนติเมตร
อยางนอย 3 ดาน

ถาดหลุมรองมังคุด ขนาดกวาง x
ยาว x ลึก เทากับ 26 x 33 x 3 เซนติเมตร
ปมจากกระดาษขึ้นรูปเปนหลุม ตามจํานวนผล
มังคุดที่จะใชในแตละกลอง สําหรับรองรับผล
มังคุดในกลองปองกันการกระทบกระเทือนที่อาจ
ทําใหผลมังคุดเสียหายอันเนือ่ งจากการขนสง

สติกเกอรติดผลมังคุด มีลักษณะกลม
หรือกลมรี ขนาด 1.5 x 2.5 เซนติเมตรมีขอความ
PQ THAILAND บนพื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ําเงิน
ใชติดบนผลมังคุดเพื่อแสดงวามังคุดไดผานขั้นตอน
การอบไอน้ํากําจัดแมงลงวันผลไมแลว

สติกเกอรติดบนกลอง ลักษณะสี่เหลีย่ ม
ฝนผาขนาด 5 x 15 เซนติเมตร มีขอความ
TREATED แถวบน และ PQ – DOA- THAI
LAND แถวลาง บนพื้นสีขาวตัวอักษรสีแดง ใช
ติดบนกลองมังคุดที่บรรจุเรียบรอยแลว เพื่อแสดง
วากลองมังคุดที่บรรจุไดผานขั้นตอนอบไอน้ํา การ
ตรวจสอบโดยเจาหนาที่กักกันพืช ไทย-ญี่ปุน และ
พรอมที่จะสงออก

6. การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช
โดยเจาหนาที่กกั กันพืช ไทย-ญี่ปุน จะทําการสุมเปดกลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพมังคุดและความ
เรียบรอย จํานวน 5 เปอรเซ็นต ของปริมาณมังคุดที่จะสงออกทั้งหมด พรอมออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช
(Phytosanitary Cerlifcate) ใหกับผูสงออก

7. วิธีการสงออก
สามารถสงออกได 3 ทางคือ ทางเครื่องบิน ทางเรือ และถือติดตัวผูโดยสารทางเครื่องบินสําหรับการ
สงออกในเชิงการคาจะสงทางเครื่องบินและทางเรือ โดยใชตูคอนแทนเนอรชนิดควบคุมบรรยากาศ
(Controlled atmosphere) ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต สภาพ
บรรยากาศที่มีออกซิเจนต่ําระดับ 2-5 เปอรเซ็นต คารบอนไดออกไซดอยูที่ระดับ 5 เปอรเซ็นต จะชวยยืดอายุการ
เก็บรักษามังคุดไดนานขึ้นกวาปกติ 2 สัปดาห

หลักเกณฑการใหบริการการอบไอน้ํามังคุด
โรงงานศูนยพฒ
ั นาการผลิตและควบคุมศัตรูพืชผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 5 กรุงเทพมหานคร
1. ระเบียบบริการทั่วไป
1.1 ผูขอใชบริการอบไอน้ํามังคุดจะตองลงทะเบียนดารขออบไอน้ําลวงหนาอยางนอย 2 วัน
1.2 ปริมาณผลผลิตที่จะเขาอบแตละครั้งรวมกันแลวจะตองไมนอยกวา 1.5 ตัน
1.3 โรงงานจะเปดใหบริการวันละ 2 รอบ ๆ ละ 4 ตัน
1.4 ผูขอใชบริการตองนําผลผลิตมังคุดสงถึงโรงงานกอนเวลา 06.00 น. ในวันที่มีการอบไอน้ํา
1.5 กรณีมีผูขอใชบริการมากกวา 1 ราย จะใหบริการตามลําดับ โดยผูมากอนไดรับบริการกอน
1.6 คาบริการจะคิดตามจํานวนน้ําหนักที่ชั่งไดกอนการเขาอบไอน้ําแตไมนอยกวาจํานวนที่ระบุในใบปลอดศัตรูพืช
1.7 การชําระคาบริการตองชําระหลังการใหบริการเสร็จเรียบรอยในวันนัน้ ๆ เปนเงินสด
1.8 การเยี่ยมชม ดูงาน โรงงานอบไอน้ําจะตองทําหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุจํานวน วัน เวลา ให
ชัดเจน
1.9 หากมีความจําเปนตองมีการถายภาพจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่กอนทุกครั้ง
2. คุณภาพมังคุด
2.1 ผลผลิตมังคุดที่จะสงออกจะตองมีคุณภาพเทานั้น รายละเอียดดังนี้
- ขนาดน้ําหนักตั้งแต 70 กรัม ขึ้นไป
- สีผิว เปนมังคุดผิวมันหรือผิวลายปะปนไดไมเกิน 5 %
- ความสะอาด ผิวผลสะอาดปราศจากการเปอนยาง มด แมลง และเพลี้ยตาง ๆ
- ลักษณะเนื้อภายในผลจะตองไมมียางไหลและเปนเนื้อแกว
- จะตองไมมีสารพิษตกคางเกินกวามาตรฐานที่ประเทศญี่ปุนกําหนด
3. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
3.1 ผูขอใชบริการจะตองจัดสงอุปกรณบรรจุหบี หอที่จะใชกอ นอยางนอย 1 วัน หรือในวันทีอบไอน้ําโดยใหมี
ปริมาณเพียงพอและจัดสงผูแทนตรวจสอบหีบหอที่บรรจุทุกครั้งที่ขอรับบริการ
3.2 อุปกรณการขนสงเชนตะกราและวัสดุตางๆจะตองนําออกจากโรงงานภายหลังนําผลผลิตเขาอบไอน้ําในแตละวัน
4. การจัดเอกสาร
4.1 การขอออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ผูขอใชบริการจะตองแจงแกเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรกอนเวลา 12.00
น. ของวันที่มกี ารอบไอน้ํา
4.2 หลังการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชและมีการตรวจนับของเรียบรอยแลวใหถือวาไดรับของและเสร็จสิ้นการ
ใหบริการ
5. อื่น ๆ
5.1 ผูขอใชบริการอบไอน้ําจะตองแสดงรายละเอียดคุณภาพมังคุดและผูนําเขาที่ชัดเจน

โรงงานอบไอน้ํามังคุดเพื่อสงออก
1. บริษัท สยาม เอ็กซปอรต มารท จํากัด
ที่ตั้ง บริเวณเกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0- 2955-1770
2. บริษัท ธานียามา สยาม จํากัด
ที่ตงั้ 28/1 หมู 3 ตําบลไผหูขาง อําเภอบางแสน จังหวัดนครปฐม 73130
โทร. 0-3430-2234-8
3. บริษัท ซี.พี. ไดมอนดสตาร จํากัด
ที่ตงั้ 98 หมู 4 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทร. 0-9927-2160
4. บริษัท สวีฟท จํากัด
ทีต่ ั้ง 65/ 2 หมู 6 ถนนพลดําหริ ตําบลดอนขอย อําเภอกําแพงแสน
จังหวัด นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1025
5. บริษัท เดอซิง เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
ทีต่ ั้ง 64/5 หมู 9 ตําบลบานชอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-855-3655-6
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