
การดูแลรักษา 
การเตรียมความพร้อมต้นมะม่วง 

มะม่วงเริ่มปลูกถึงก่อนให้ผลผลิต 
 ก าจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยและให้น้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดปี  
 ตัดแต่งก่ิง และจัดโครงสร้างต้น ให้เหมาะสมกับระยะปลูก 
 ป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มะม่วงมีก่ิงแข็งแรงมีใบสมบูรณ์ 

 
มะม่วงระยะเจริญทางกิ่งใบ 
 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วท าการตัดแต่งก่ิงและใส่ปุ๋ยทางดินทันที พร้อมกับการให้น้ า อย่างเพียงพอ เพ่ือ

กระตุ้นการเจริญเติบโต และสร้างความสมบูรณ์ของต้น 
 มะม่วงแตกใบใหม่อย่างน้อย 2 รุ่นในรอบปี ดูแลรักษาให้ต้นและใบมะม่วงสมบูรณ์เต็มที่ 

 
การเตรียมความพร้อมส้าหรับการสร้างตาดอก 
          ปลายฤดูฝนได้ต้นมะม่วงที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคุมให้ต้นพักตัวและสะสมอาหารมะม่วงจะสร้างตาดอก ในระยะนี้ 
โดยงดการให้น้ าก่อนฤดูออกดอกอย่างน้อย 2 เดือน และไถพรวนรอบนอกทรงพุ่ม เป็นการตัดรากมะม่วงบางส่วนและก าจัด
วัชพืชพร้อมกัน ในกรณีที่มีฝนหลงฤดูตกลงมา ควรพ่นปุ๋ยทางใบ เช่น สูตร 2-52-34 อัตรา 100-150 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
เพ่ือช่วยให้มะม่วงไม่แตกใบอ่อนและยังคงมีการสะสมอาหารต่อไป 
 
การเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
   พัฒนาการของตาดอก 
          มะม่วงจะพักตัวระยะหนึ่งแล้วจะเริ่มแทงช่อดอก ในระยะนี้ควรเริ่มให้น้ าปริมาณน้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเป็น
ล าดับเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของช่อดอกท าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน า 
 
การเพิ่มการติดผล 
           หลังจากมะม่วงเริ่มติดผลแล้วควรเพิ่มปริมาณการให้น้ าขึ้น โดยในระยะ 7-10 วนั หลังการติดผล เพ่ิมปริมาณการให้
น้ ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับท่ีมะม่วงต้องการอย่างเต็มที่ 
 
การส่งเสริมการพัฒนาของผล 

 โดยการให้น้ าไปตลอดและหยุดการให้น้ าก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 10-15วัน 
 ใส่ปุ๋ยตามพัฒนาการของผล 

 
การป้องกันผลผลิตเสียหาย 
         การห่อผล ห่อเมื่อผลอายุ 45-60 วัน จะท าให้มะม่วงมีคุณภาพดี เช่น ผิวผลสวยลดการร่วงของผล ลดหรือป้องกัน
การเข้าท าลายของโรคและแมลงบางชนิด เป็นต้น 
 
การให้ปุ๋ย 

 ก าจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง 
 มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่ากันในช่วงต้นและ

ปลายฤดูฝน ใส่รอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบ  



 มะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วหรือต้นอายุ 3 ปีขึ้นไป มีการใส่ปุ๋ยเป็นระยะตามพัฒนาการหรือความต้องการดังนี้ 
 ระยะบ ารุงต้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งก่ิงแล้วใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 20-10-10 หรือ 30-10-10 

อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง ร่วมไปกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง โดยใส่รอบทรงพุ่ม
แล้วพรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบชุดที่ 2 โดยใช้สูตรปุ๋ย และอัตราเดิม 

 ระยะเร่งสร้างตาดอก ก่อนมะม่วงออกดอก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ย 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 1-2 กิโล กรัมต่อ
ต้น ส าหรับต้นอายุ 2-4 ปี อัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อต้น ส าหรับต้นอายุ 5-7 ปี และ 4-6 กิโลกรัม ต่อต้น เมื่อต้น
อายุ 8 ปีขึ้นไป 

 ระยะบ ารุงผล หลังดอกบาน 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
 ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น และ

อาจพ่นปุ๋ยทางใบร่วมในระยะนี้ด้วย 
หมายเหตุ : อัตราการใส่ปุ๋ย ควรปรับใช้ตามขนาดต้น อายุพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ตามค่าการวิเคราะห์

ดินและพืช 
 
การให้น้้า 

วิธีการให้น้้า 
 ระบบให้น้ าแบบหัวเหวี่ยงเล็ก การปฏิบัติงานท าได้สะดวก ประหยัดแรงงานและพืชได้น้ าสม่ าเสมอ 
 การให้น้ าแบบสายยางรดหรือแบบปล่อยตามร่องขนาดเล็ก มีต้นทุนต่ ากว่าระบบแรก แต่ควบคุม ปริมาณน้ าที่

ให้พืชได้ยาก ไม่สม่ าเสมอ ใช้น้ า แรงงาน และเวลามากกว่าระบบหัวเหวี่ยงเล็ก 
ปริมาณน้้า 
 มะม่วงระยะบ ารุงต้น มีความต้องการน้ าประมาณ 0.5 เท่าของอัตราการระเหยน้ า กล่าวคือ ถ้าสภาพ อากาศมี

อัตราการระเหยน้ า 5 มิลลิเมตรต่อวัน (การระเหย 1 มิลลิเมตรเทียบเท่ากับน้ า 1 ลิตรต่อ ตารางเมตร) ต้น
มะม่วงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 เมตร จะต้องให้น้ าประมาณ 22.5 ลิตรต่อต้น ต่อวัน (ครั้ง) 

 มะม่วงหลังการติดผล ถือเป็นระยะวิกฤตที่มะม่วงต้องการใช้น้ ามากที่สุด ประมาณ 0.7-0.8 เท่าของ อัตราการ
ระเหยน้ า กล่าวคือ ถ้าสภาพอากาศมีอัตราการระเหยน้ า 5 มิลลิเมตรต่อวัน ต้นมะม่วงที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม 5 เมตร จะต้องให้น้ าประมาณ 87.5-100 ลิตรต่อต้นต่อวัน (ครั้ง) 

      
ความถี่ของการให้น้้า 
           ขึ้นกับเนื้อดินและสภาพอากาศ ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายให้น้ า 2-3 วันต่อครั้ง เนื้อดินเป็นดิน เหนียวให้น้ า 4-5 
วันต่อครั้ง อย่างไรก็ตามอาจใช้วิธีสังเกตจากความชื้นดิน และสภาพของใบมะม่วงประกอบการวางแผนให้น้ าก็จะได้ผลดี
ยิ่งขึ้น จากตัวอย่างที่ยกมาจากข้างบน ปริมาณการให้น้ ามะม่วง ระยะบ ารุงต้นพืชต้องการน้ า 22.5 ลิตรต่อต้นต่อวัน ถ้า
ต้องการให้น้ า 4 วันต่อครั้งดังนั้นต้องให้น้ า เท่ากับ 90 ลิตรต่อครั้ง 
 
การงดให้น้้า 
        ในช่วงก่อนมะม่วงออกดอกจะต้องงดให้น้ าจนกว่ามะม่วงเริ่มแทงช่อดอกแล้วจึงจะเริ่มให้น้ าอีก 
 
การตัดแต่งกิ่ง 

การจัดทรงหรือสร้างทรงพุ่มมะม่วง 
 เลือกล าต้นหลัก 1 ล าต้น ความสูง 75-100 เซนติเมตร 
 ท าลายตายอด ท าให้ตาข้างผลิเกิดเป็นกิ่งแขนง คัดเลือกกิ่งไว้ในทิศทางท่ีต้องการ 3-5 กิ่ง และเลือกก่ิงไว้ 

ไปอีก 2-3 ครั้ง ตามขนาดทรงพุ่มที่ต้องการ 



 ขนาดพุ่มต้นควรค านึงถึงความสะดวกในการท างานรวมถึงความปลอดภัยและเหมาะสมกับเครื่องมือที่มี 
 

วิธีการตัดแต่งกิ่ง 
     การตัดแต่งกิ่งแบบบางเบา 

 เป็นการบังคับ และเลือกก่ิงให้เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ 
 ตัดแต่งก่ิงที่ไม่ต้องการออก เช่น กิ่งที่โรคและแมลงท าลาย กิ่งกระโดง กิ่งไขว้ กิ่งไม่สมบูรณ์ กิ่งท่ีผลิบริเวณ 

ปลายกิ่งท่ีแน่นมากเกินไปออก 
 
การตัดแต่งแบบปานกลาง 

 เมื่อพุ่มต้นใกล้จะชนกัน ตัดกิ่งรอบนอกทรงพุ่มทั้งหมดจากปลายยอดลึกเข้าหาศูนย์กลางต้นยาวประมาณ 
50-100 เซนติเมตร 

 มะม่วงจะผลิตา แตกกิ่ง – ใบใหม่มาทดแทน 
 คัดเลือกกิ่งและตัดแต่งก่ิงอย่างบางเบา หลังการตัดแต่งแบบปานกลางอีก 1-2 ครั้ง 

 
การตัดแต่งกิ่งแบบหนัก 

 เมื่อต้นอายุมาก ต้นถูกโรคและแมลงท าลาย หรือต้นทรุดโทรม 
 สร้างโครงสร้างต้นมะม่วงใหม่ โดยตัดแต่งก่ิงเปิดกลางทรงพุ่มให้มีความสูง 1.5-3.0 เมตร ปริมาตรทรงพุ่ม 

ตัดออกไปประมาณครึ่งหนึ่ง 
 กิ่งที่ถูกตัดเป็นแผลขนาดใหญ่ควรทาแผลด้วยยาป้องกันก าจัดเชื้อรา หรือสีน้ ามันจากนั้นกิ่งจะผลิตาให้กิ่ง 

แขนงใหม่ ท าการคัดเลือกและตัดแต่งกิ่งอย่างบางเบา 1-2 ครั้ง 
 เมื่อกิ่งแขนงใหม่บริเวณกลางทรงพุ่ม มีโครงสร้างเจริญเติบโตแข็งแรงมาทดแทนกิ่งเดิม และคาดการณ์ จะ

สามารถให้ผลผลิตในปีต่อไปได้ ให้ตัดแต่งกิ่งโครงสร้างเก่าที่อยู่รอบนอกของ โครงสร้างใหม่ออก มีความยาว
ใกล้เคียงกับการตัดแต่งกิ่งเปิดกลางทรงพุ่ม คัดเลือกกิ่งและตัดแต่งกิ่งแบบบางเบา 1-2 ครั้ง 

 ผลผลิตจะลดลงบ้างประมาณ 20-40 เปอร์เซ็นต์ สามารถให้ผลผลิตได้เต็มท่ีในปีที่ 3 หลังจากเริ่มตัดแต่ง กิ่ง
อย่างหนัก 

หมายเหตุ : หลังจากตัดแต่งก่ิงทุกครั้งควรบ ารุงต้นมะม่วงทันที ด้วยการใส่ปุ๋ยและให้น้ า เพ่ือเร่งการ ผลิตสร้างกิ่ง 
และใบใหม่ที่สมบูรณ์มาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกครั้งที่มีก่ิง - ใบอ่อน ผลิมาใหม่ 
 
การเก็บเกี่ยว 
    อายุการเก็บเกี่ยว 
       อายุการเก็บเก่ียวมีผลต่อคุณภาพมะม่วง และระยะเวลาการวางจ าหน่าย รวมทั้งการยอมรับจากผู้บริโภค อายุเก็บ
เกี่ยวส าหรับมะม่วงเพ่ือการบริโภคสด ต้องเก็บเมื่อผลแก่แต่ยังไม่สุก นั้นคือมะม่วงมีพัฒนาการทางสรีระมากเพียงพอ ที่จะ
สามารถสุกได้เป็นปกติ สังเกตได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 นวลที่ผิว รูปทรง สีของผลและสีของเนื้อ 
 จ านวนวันหลังจากติดผลหรือแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว ได้ข้อมูลจากการประมาณการของปีก่อน ๆ แต่

สภาพอากาศมีส่วนให้เกิดการคลาดเคลื่อนของวันเก็บเก่ียวได้ 
 ทดสอบโดยการน ามะม่วงแช่น้ า มะม่วงแก่ความถ่วงจ าเพาะจะมากกว่าน้ าจึงจมน้ า 

หมายเหตุ :  อายุเก็บเกี่ยวแปรตามฤดูกาล เช่น ในพ้ืนที่เขตภาคตะวันออก พันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง ถ้าออก ดอกช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน เก็บเก่ียวได้ในเดือนกันยายน นับจากดอกโรยต้องใช้เวลาประมาณ 85 วัน แต่ถ้าออกดอกปลาย
ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน เพ่ือเก็บเก่ียวในเดือนมีนาคม ต้องใช้เวลาประมาณ 110-120 วัน 
 



อายุเก็บเกี่ยวส้าหรับมะม่วงแปรรูป 
 ต้องเก็บเมื่อแก่จัดแต่ยังไม่สุก มะม่วงที่อ่อนหรือสุกแล้วโรงงานจะไม่รับซื้อส าหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภท 

มะม่วงในน้ าเชื่อม แช่อ่ิมอบแห้ง มะม่วงดองเกลือ น้ ามะม่วง 
 ใช้มะม่วงได้ทั้งแก่ และอ่อนผลเล็ก ซึ่งอาจเป็นผลกระเทยหรือผลที่ไม่สมบูรณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภท 

ผลิตภัณฑ์มะม่วงเส้นดองเค็มและอบแห้ง 
 

วิธีการเก็บเกี่ยว 
 ใช้วิธีการปฏิบัติในขณะท าการเก็บเก่ียวอย่างระมัดระวัง ต้องไม่ท าให้มะม่วงเกิดแผลรอยขีดข่วน แตก หรือ

เกิดการชอกช้ า 
 กรณีของมะม่วงเพ่ือแปรรูป หากต้องมีการเขย่าต้น ต้องอย่าให้มะม่วงตกกระแทกพ้ืนต้องมีผ้าใบหรือวัสดุ 

รองรับเพื่อลดการตกกระแทก และปนเปื้อนเศษดิน 
 ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวให้เหลือขั้วผลยาว ป้องกันน้ ายางไหลจากผล 
 มีภาชนะรองรับเพ่ือสะดวกในการขนย้ายมะม่วง ภาชนะท่ีใช้ควรมีวัสดุรองรับแรงที่เกิดจากการกระแทก ใน

ระหว่างที่ท าการขนย้ายมะม่วง เช่น ตะกร้าพลาสติกส าหรับผลไม้ท่ีสามารถวางซ้อนกันได้โดยไม่กดทับ 
มะม่วงในตะกร้าที่อยู่ชั้นล่าง 

 รีบน ามะม่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วเข้าท่ีร่มและเย็นระหว่างรอการเก็บเก่ียวให้เสร็จ 
 รีบขนย้ายมะม่วงทั้งหมดไปยังโรงเรือนคัดบรรจุ เพ่ือปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว  

 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
  การเก็บรักษาผลสด 
        การชะลอการเสื่อมคุณภาพ ทั้งจากทางกายภาพ และชีวภาพเพ่ือให้สามารถเก็บรักษา หรือมีอายุวางจ าหน่าย ได้
นาน เมื่อมะม่วงถึงโรงเรือนคัดบรรจุ ควรปฏิบัติดังนี้ 

 คัดเลือกเอาผลที่มีต าหนิออก เช่น ผลที่มีแผล หรือลักษณะที่ผิดปกติจากโรค เช่น แอนแทรคโนส และขั้วผล
เน่า หรือต าหนิจากแมลง เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ราด า เป็นต้น เพ่ือมิให้เป็นแหล่ง แพร่กระจายของเชื้อที่
เป็นสาเหตุให้เกิดการเน่าในภายหลัง 

 ตัดขั้วมะม่วงให้มีความยาวเหลือไม่เกิน 1 เซนติเมตร เพื่อให้น้ ายางไหลพุ่งออกจากผล 
 พักรอให้น้ ายางที่เหลือค่อย ๆ ไหลออกจากผลจนแห้ง ด้วยการคว่ าผลลงบนตะแกรงให้ไหล่ผล วางรองบน

วัสดุที่ไม่คมหรือไม่ท าให้ผลมะม่วงเกิดแผลหรือช้ าปล่อยให้น้ ายางไหลผ่านช่องระบาย ลงท่อรองรับจนกว่า
น้ ายางแห้ง 

 ล้างท าความสะอาดมะม่วงในน้ าที่สะอาด น้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าที่ไหลหรือเปลี่ยนน้ าบ่อยครั้ง  
 ที่ใช้อาจผสมสารช่วยท าความสะอาดผลไม้ที่เป็นที่ยอมรับว่า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขอนามัย และ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น คลอรีน 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผึ่งให้น้ าที่เกาะบนผิวมะม่วงแห้ง 
 คัดขนาดผลและระดับคุณภาพ 
 บรรจุลงภาชนะหรือท าการปฏิบัติขั้นตอนต่อไปเพ่ือการเก็บรักษา ขนส่ง หรือจ าหน่าย  

 
การยืดอายุมะม่วง  
          การยืดอายุมะม่วงระหว่างรอการจ าหน่าย หรือการขนส่งอาจใช้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันดังนี้ 

การห่อผล 
          เพ่ือลดการคายน้ า ลดการกระแทก การเสียดสี และอาจป้องกันการติดต่อของโรค อาจใช้วัสดุห่อ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ร่วมกับการบรรจุภัณฑ์ ก่อนการจ าหน่ายดังนี้ 



 ใช้โฟมตาข่ายเพ่ือลดการกระแทก 
 ใช้กระดาษห่อเพ่ือลดการเสียดสี 
 ใช้พลาสติกท่ีมีรูพรุนขนาดเล็ก เพ่ือลดการคายน้ าและปรับสภาพแวดล้อมที่หุ้มห่อมะม่วงให้มี ความชื้นสูง

พอเหมาะ โดยไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ า 
การลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นสัมพันธ์ 

 เพ่ือชะลอการหายใจและการคายน้ า สามารถยืดอายุมะม่วงให้อยู่ในสภาพสดได้นานขึ้น 
 สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษา คือ อุณหภูมิ 13-15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95% 
 หลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 13 องศาเซลเซียส ในการเก็บรักษา เพราะอาจท าให้สีผิวของผลมะม่วง มี

สีคล้ าหรือเปลี่ยนสี ผลน่วมฉ่ าน้ า ถ้ารุนแรง ผลจะไม่สุกเนื่องจากอาการที่เรียกว่าสะท้านหนาว 
 สร้างความทนทานต่อความเย็นโดยวิธีการค่อย ๆ ลดระดับอุณหภูมิลงเป็นช่วง ๆ หรือเป็นระยะ เพ่ือให้

มะม่วงเกิดการปรับตัวต่อสภาพอุณหภูมิที่ต่ าได้ 
การเคลือบผิว        

 เพ่ือให้ผิวมีความเงางามและลดการคายน้ า ขณะเดียวกันยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษา 
 สารที่ใช้เคลือบผิวอาจมีส่วนประกอบของไขคาร์นูบา ไขมันจากพืชหรือสัตว์ 
 สารเคลือบผิวที่ใช้ต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของมะม่วง เช่น ท าให้ปริมาณ การ

แลกเปลี่ยนก๊าซ ในการหายใจของมะม่วงผิดปกติไป จนท าให้เกิดกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์ ประเทศใน
เอเซีย และออสเตรเลีย จึงไม่นิยมเคลือบผิวมะม่วงเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

การใช้สารยับยั้งการสังเคราะห์เอทธีลีน 
         เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา ในอนาคตอาจมีการใช้สารที่ยับยั้งการสังเคราะห์เอทธีลีน เพ่ือชะลอการสุก สารดังกล่าว 
เช่น ไดอะไซเพนทาไดอีน (DACP) 

การบ่มสุก 
         เพ่ือให้การสุกของมะม่วงสม่ าเสมอพร้อมส าหรับการจ าหน่ายหรือบริโภค และลดความเสี่ยงจากการเน่า 
วิธีการบ่ม  
         อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 

 การรมในห้องปิดสนิทด้วยแก๊สเอทธีลีน โดยใช้ความเข้มข้น 0.01 ไมโครลิตรต่อลิตรที่ 20-25 องศา 
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ นาน 24 ชั่วโมง วิธีนี้ชลอเวลาในการสุกได้ 3-7 วัน  

 การบ่มด้วยแก๊สอะเซทธีลีน หรือถ่านแก๊สที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ในอัตรา 50 กรัม ต่อมะม่วง 
ประมาณ 15 กิโลกรัม โดยต้องระวังอย่าให้ผลมะม่วงสัมผัสกับถ่านแก๊ส ท าการปิดคลุมด้วยผ้าใบ 1-2 คืน
ก่อนเปิดผ้าใบเพ่ือให้มะม่วงเริ่มสุก 

 การจุ่มในสารละลายเอทธีฟอน ความเข้ม 750 มิลลิลิตรต่อลิตร ที่มี 2-chloroethyl phosphonic acid 
เป็น active ingredient นาน 2-3 นาที แล้วผึ่งให้แห้งเพื่อบ่มสุก ปิดคลุมด้วยผ้าใบ 1 คืน จึงเปิดผ้าคลุม
และปล่อยให้มะม่วงบ่มสุก 

หมายเหตุ : มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองแม้เก็บแก่ แต่หลังจากบ่มถ่านแก๊ส 2 คืน รสชาติจะยังเปรี้ยว จึงต้องรอให้บ่มสุกอีก 3 วัน 
มะม่วงจึงสุกและมีรสหวานจัด 

 
การบ่มมะม่วงเพื่อแปรรูป 
แช่ในสารละลายเอธีฟอน หรือผสมเอธีฟอนในน้ า แล้วใส่บัวรดมะม่วงที่ใส่ในถังขนาดบรรจุ 5-7 ตัน ปิดด้วยผ้าใบ

พลาสติก เป็นเวลา 1 คืน ท าการเปิดผ้าใบในวันรุ่งขึ้น และปล่อยมะม่วงไว้อีกประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนท าการแปรรูป หาก
ต้องใช้มะม่วงสุกมากในการแปรรูป อาจต้องเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มให้นานขึ้น 
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