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แหลง่ปลกูมะม่วงในประเทศไทย

การผลิต

รายการ ปี 
พ.ศ.2556

ปี 
พ.ศ.2557

ปี 
พ.ศ.2558

1. เน้ือที่ให้ผล 
(ไร่)

2,087,68
0

2,131,59
0

2,132,99
5

2. ผลผลิต 
(ตัน)

3,141,95
0

3,308,23
0

3,131,23
7

3. ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.)

1,505 1,562 1,468

4.ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ตัน)

5,263 5,349 5,617

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะม่วง
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มูลคา่การส่งออก (บาท)

ปัจจัยท่ีทําให้ได้มาซ่ึงผลไม้ท่ีมีคุณภาพ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 

- แสงและความเข้มของแสง
- การกระจายของแสง
- อุณหภูมิ
- ความแตกต่างระหว่างกลางวัน 
กลางคืน
- ความช้ืนสัมพัทธ์
- ลม

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกายภาพทางสรีระ
- แสง
     ความเข้มของแสง
     พ้ืนท่ีใบ
     การแลกเปลี่ยนก๊าซและการ
         สังเคราะห์แสง
     การสร้างสารต่างๆ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ก. การวางแผนการปลูก
    - พันธุ์และท่อนพันธุ์
    - ความหนาแน่นและ
      ระยะปลูก
    - การบังคับต้น

ข. การจัดการในสวน
- การตัดแต่งกิ่งและผล

    - การให้ปุ๋ยและการจัดการดิน
    - การให้น้ํา
    - การควบคุมโรค

การจัดการขณะหรือหลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ยว
- การขนย้าย

   - การจัดการภายในโรงบรรจุหีบห่อ
  - การควบคุมโรค      
   - การเก็บรักษา

ยอด
ต้น
ราก
ผล

- ดิน
    น้ําและธาตุอาหาร
    การสังเคราะห์สารอินทรีย์



เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เกิดข้ึนในระยะเก็บเก่ียว 
ระยะขนส่งและระยะวางจําหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ 

ความเสียหาย ระยะเก็บเก่ียว ระยะขนส่ง ระยะวางจําหน่าย

โรคแอนแทรคโนส 68.2 44.3 63.2

ผลแตก 12.5 - -

ผลชํ้า 9.4 45.6 29.0

มีตําหนิที่ผิว 6.0 - -

ราดํา 5.3 3.1 2.4

ยางไหล 2.3 5.6 1.1

โรคข้ัวผลเน่า 1.5 1.3 4.4

ท่ีมา: อุราภรณ์ และคณะ , 2546

การเข้าทําลายของเชื้อสาเหตุ

• ก่อนการเก็บเกี่ยว
• ขณะหรือหลังการเก็บเกี่ยว

การเข้าทําลายก่อนการเก็บเกี่ยว

เกิดจากเช้ือที่ปรากฏอยู่ในแปลงปลูก ซ่ึงทําให้เกิดโรค
กับส่วนอื่นๆของต้นพืชอยู่แล้วและมีความสามารถมีจะเข้า
ทําลายผลิตผลได้ด้วย เช้ือจะเข้าทําลายผลิตผลโดยไม่
ก่อให้เกิดอาการจนกระทั้งผลิตผลนั้นสุก

Arauz, L.F. 2000.Mango anthracnose:Economic impact and current options for integrated management  Plant Disease 84:600-611

ใบอ่อนเป็นระยะท่ีอ่อนแอต่อการเข้าทําลายของเชื้อ
ราและเป็นแหล่งของเชื้อราที่จะแพร่ไปยังผล 

 เชื้อราเข้าทําลายดอก ทําให้ดอกร่วงไม่ติดผล และ
เป็นแหล่งของเชื้อท่ีจะแพร่ไปยังผล 

เชื้อราเข้าทําลายแบบแฝงในผลอ่อนและไม่แสดง
อาการของโรค

 ผลท่ีมีการเข้าทําลายแบบแฝงของเชื้อ เชื้อจะเร่ิม
เจริญหลังการเก็บเก่ียว

เชื้อเข้าทําลายลึกจนไม่สามารถกําจัดได้ และเกิด
อาการของโรคท่ีตลาดต่างประเทศ

ระยะใบอ่อน

ระยะช่อดอก

ระยะผลดิบ

ระยะเก็บเก่ียว

ระยะหลังเก็บเก่ียว



 ระยะใบอ่อน

 ระยะช่อดอก

 ระยะผลดิบ

 ระยะเก็บเก่ียว

 ระยะหลังเก็บเก่ียว

- เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคน้ีมี species ใดบ้าง
-สารเคมีท่ีใช้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการกําจัดโรคหรือไม่
-เชื้อราสาเหตุโรคต้านทานต่อสารเคมีหรือไม่  

-การใช้สารเคมีดูดซึมท่ีเฉพาะเจาะจงกับเชื้อสาเหตุของโรค
- การป้องกันโรคด้วยการห่อผล 

หยุดหรือชะลอการเจริญของเชื้อราที่เข้าทําลายแฝงในผล
โดยการจุ่มผลนํ้าร้อนหรือสารเคมี 

ลดการเจริญของเชื้อราลงลึกในผลด้วยการขนย้ายผลโดยรถ
ห้องเย็นและการใช้ตู้ท่ีควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศ

อายุของใบหลังจากเร่ิมคล่ี (วัน) ขนาดของแผล (มม.)

5 12.8

7 7.3

9 1.9

11 0.1a

13 0.0a

15 0.0a

ขนาดของแผลของโรคแอนแทรคโนสบนใบท่ีมีอายุต่างๆกัน หลังจากที่
ได้รับการปลูกเชื้อด้วยเชื้อรา C. gloeosporioides และบ่มเชื้อไว้ในสภาพ
ชื้นเป็นระยะเวลา 48 ชม โดยวัดขนาดของแผลหลังจากปลูกเชื้อ 15 วัน

 เชื้อราท่ีเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส จากการจําแนกเชื้อราจํานวน 60 
ไอโซเลท ในจ.ฉะเชิงเทรา จ.พิษณุโลก จ.นครราชสีมา และจ.สระแก้ว 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

- C. gloeosporioides 54ไอโซเลท
- C. acutatum 6 ไอโซเลท 

ลักษณะทางชีวโมเลกุล

ค่าความเส่ียงของการควบคุม
โรคไม่สมบูรณ์

- C. gloeosporioides 36 ไอโซเลท
-C. acutatum 10 ไอโซเลท 
- ไม่จําเพาะต่อ  specific primer 
CgInt  และ CaInt2 13 ไอโซเลท 



สารเคมี azoxystrobin ความเข้มข้น 500 ppm
 เชื้อรามีความต้านทานสูง 32 ไอโซเลท และมีความต้านทาน 28ไอโซเลท

สารเคมี prochloraz ความเข้มข้น 250 ppm
เชื้อรามีความไวต่อสารเคมีสูง 58 ไอโซเลท และมีความไวจํานวน 2 ไอโซเลท

การใช้ azoxystrobin มีความเส่ียงต่อการควบคุมโรคไม่ได้ผล 100%

A B C

การเจริญของเช้ือรา Colletotrichum spp.
บนอาหาร PDA (A), 
PDA+azoxystrobin (B),
PDA+propineb(C)

 การพ่นสารเคมี propineb เป็นเวลา 3 ช่ัวโมงก่อนปลูกเช้ือรา C. 
gloeosporioides   บนใบอ่อนในสภาพโรงเรือน มีประสิทธิภาพดีกว่า
สารเคมี azoxystrobin, prochloraz และ พ่นน้ําเปล่า

กา
รเก

ิดโ
รค

 (%
)
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อาการของโรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง เมื่อพ่นสารเคมี โปรคลอ
ราซ  โพรพิเนบ อะซ็อกซ่ีสโตรบิน และนํ้าเปล่า จนกระทั่งใบแห้ง ก่อนการปลูกเชื้อ
รา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส

โปรคลอราซ โพรพิเนบ อซ็อกซี่สโตรบิน นํ้าเปล่า

โรคแอนแทรคโนสของมะม่วง
เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum

ใบทีเ่ป็นโรค

เช้ือที่ปรากฏบนใบ

ผลที่เป็นโรค

การเกิดของโรคแอนแทรคโนส
หลังจากบ่มไว้เป็นระยะเวลาต่างๆ

3 วนั

5 วนั 9 วนั

7 วนั



การเข้าทําลายขณะหรือหลังการเก็บเก่ียว
เกิดจากเช้ือที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในอากาศ พื้นดิน
น้ํา และบริเวณที่ปฏิบัติงาน เป็นเช้ือที่ไม่มีความ
สามารถที่จะเข้าทําลายผลิตผลได้โดยตรงแต่สามารถ
ที่จะเข้าทําลายผลิตผลได้โดยทางแผลหรือช่องเปิดต่างๆ  
โดยไม่ก่อให้เกิดอาการจนกระทั้งผลิตผลนั้นสุก

ผลมะม่วงท่ีข้ัวสัมผัสกับ
เชื้อบริเวณโคนต้น

ผลมะม่วงท่ีไม่แสดง
อาการเม่ือยังดิบ

Pycnidia ของเช้ือรา
Lasiodiplodia theobromae
บนก่ิงแห้งมะม่วง

pycnidia

conidia



อาการของโรคข้ัวผลเน่า
ของมะม่วง

4 วัน

5 วัน

6 วัน

7 วัน

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค

ภมูอิากาศ
ปริมาณ conidia ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
ที่ดักได้จากน้ําฝนที่ตกในปริมาณต่างๆกัน

การเขตกรรม

ลักษณะของ
pycnidia ของเช้ือรา
Lasiodiplodia
theobromae บนก่ิงแห้ง
มะม่วง

การตัดแต่งก่ิงทิ้งไว้โคนต้นมะม่วง



แนวทางในการควบคุมโรค
•การป้องกันเชื้อเข้าทําลายผลิตผล
• การกําจัดหรือลดการเข้าทําลายของเชื้อ            
•การลดการแพร่กระจายของเช้ือ

การป้องกันเช้ือเข้าทําลายผลิตผล

•การลดปริมาณเชื้อในแปลงปลูกและโรงบรรจุ
•การป้องกันผลิตผลจากการเข้าทําลายของเชื้อ

วิธีการควบคุมโรคก่อนเก็บเก่ียวเป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมสําหรับโรคที่มีลักษณะการ
เข้าทําลายก่อนเก็บเก่ียวและแฝงอยู่ในเปลือก

3 เมตร

3.5 เมตร

พลาสติก PVC ใสชนิดกันรังสี UV 5%

หลังคาพลาสติกกับมะม่วง
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ผลอายุ 4 สปัดาห ์
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ผลเป็นโรคแอนแทรคโนส
ก่อนเก็บเก่ียว ระดับความรุนแรงของผลเน่าระยะผลสุก
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การเกิดโรค(%)และความรุนแรง(%) ของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงท่ีได้รับการห่อผลและไม่ห่อผล  
(Sangchote,1995). 
 
วิธีการ    การเกิดโรค  (%)        ความรุนแรงของโรค (%)  
                          แอนแทรคโนส   ข้ัวผลเน่า  แอนแทรคโนส   ข้ัวผลเน่า 
 
ห่อผล                      32a             7a             2.3a           31.4a 
ไม่ห่อผล                       97b            11a            30.9b          28.2a 
 
ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีกํากับด้วยอักษรท่ีเหือนกันไม่มีวามตกต่างกันทางสถิตท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

    การใช้สารเคมี prochloraz สามารถลดการเกิดโรคได้ 54% 

อาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลสุกที่ปลูกเชื้อราC. gloeosporioidesในระยะผลอ่อนแล้ว
ห่อผล (A) และปลูกเชื้อราC. gloeosporioidesในระยะผลอ่อนและพ่นสาร prochlorazแล้ว
ห่อผล (B) และไม่ปลูกเชื้อราแล้วห่อผล (C)ไม่ปลูกเชื้อราและพ่นสาร prochloraz แล้วห่อผล 
(D)

A B C D

 ลดการเกิดโรคได้ประมาณ 23-28%

อาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่ห่อด้วยถุงใหม่ (A) ถุงที่ผ่านการใช้งานแล้ว    1ฤดู
การผลิต (B) และไม่ห่อผล (C)

A B C



 ตรวจคุณภาพของผล พบว่า ขนาด นํ้าหนัก และสีของเปลือก ค่า a*, b* ไม่แตกต่างกัน 
 ค่า L* ของถุงคาร์บอนที่ผ่านการใช้งานแล้วมีค่ามากที่สุด 
 ค่าความแน่นเน้ือของผลที่ไม่ห่อผล มีค่ามากกว่าผลที่ห่อผลด้วยถุงใหม่และถุงที่ผ่านการใช้งาน
 ปริมาณกรดซิตริกในนํ้าคั้นของเน้ือมะม่วงในผลที่ไม่ห่อผลและผลที่ห่อด้วยถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่

แตกต่างกันซ่ึงมีค่าน้อยกว่าผลที่ห่อด้วยถุงใหม่
 ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ในผลที่ไม่ห่อผลและผลที่ห่อด้วยถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่แตกต่างกัน       

ซ่ึงมีค่ามากกว่าผลที่ห่อด้วยถุงใหม่

Treatment Size (cm.) Weight
(gram)

Firmness
(Kg/cm2)

TSS
(% 

Brix)

TA
(%)

Peel color
wide long thick L* a* b*

ถุงกระดาษ
คารบ์อนไม่ผ่าน
การใชง้าน

5.93 11.79 4.36 282.9 .92b1/ 12.98b 0.15a 73.80
b

15.59 43.10

ถุงกระดาษ
คารบ์อนผ่านการ
ใชง้าน 1 ฤดู

5.78 12.61 4.44 302.0 .89c 14.56a 0.11b 75.91
a

15.63 41.63

ไม่ห่อผล 5.93 12.44 4.59 313.9 .95a 14.58a 0.12b 73.28
b

14.89 46.90

 การใช้ถุงห่อผลมะม่วงสามารถป้องกันการเข้าทําลายของเชื้อราได้ เพราะเชื้อราไม่
สามารถเข้าทําลายผ่านถุงห่อได้ 

อาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลซ่ึงห่อผล
ด้วยถุงกระดาษคาร์บอนที่ไม่ผ่านการใช้งาน
แล้วพ่นเช้ือราC. gloeosporioides(A),ห่อ
ผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว1 ฤดูการผลิตพ่นเช้ือราC. 
gloeosporioides (B), ไม่ห่อผลแล้วพ่นเช้ือ
ราC. gloeosporioides(C) ไม่ห่อผลแล้วพ่น
นํ้า (D)

A B

C D

ความยาวของข้ัวผลมะม่วง มีผลต่อการเกิดโรคข้ัวผลเน่า (sangchote, 1988)

ความยาวขั้วผล (ซม.) การพัฒนาของโรค (%)

0 40.75a1/

1 28.00b

2 19.30c

3 15.90d

4 11.90e

การพัฒนาของเช้ือรา B. theobromae สาเหตุโรคข้ัวผลเน่า บนผลมะม่วงที่มีความยาวของข้ัว
ผลแตกต่างกัน 

1/ Treatment means followed by the same latter are not significantly different by Duncan’s multiple range test at the 5% level

เชื้อรา Dothiorella domonicana
บนกิ่งแห้งมะม่วง

เชื้อรา Colletotrichum  gloeosporioides 
บนก่ิงแห้งมะละกอ

ทําลายแหล่งของเช้ือ



การเกิดโรค (%) ขั้วผลเน่าของมะม่วงที่ได้รับการปลูกเช้ือด้วยเชื้อรา
L. theobromae ที่แยกได้จากแหล่งต่างๆ

แหล่งของเชื้อ การเกิดโรค (%)
ผลมะม่วงที่เป็นโรค 34.5 a
ก่ิงแห้งบนต้นมะม่วง 32.5 a
ก่ิงแห้งใต้ต้นมะม่วง 31.7 a
ผลฝรั่งที่เป็นโรค 29.5 a
ผลเงาะที่เป็นโรค 27.7 ab
ผลกล้วยที่เป็นโรค 25.2 ab
ผลเสาวรสที่เป็นโรค 26.5 ab
ผลชมพู่ที่เป็นโรค 22.0 ab
ดิน 20.8 b
ค่าเฉล่ียท่ีกํากับด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

โดยวิธี DMRT(Sangchote, 1991)

การกําจัดหรือลดการเกิดโรคจากการ
เข้าทําลายของเช้ือท่ียังไม่ปรากฎอาการ

•การใช้ความร้อน
•การใชัอุณหภูมิตํ่า
•การใช้สารเคมี
•การใช้รังสี

การใช้อุณหภูมิตํ่า

 การขนย้ายมะม่วงหลังการ
เก็บเก่ียวด้วยรถห้องเย็นที่
ควบคุมอุณหภูมิที่ 15 oซ 
และนําผลมาฆ่าเช้ือที่เข้า
ทําลายแฝงด้วยสารเคมี
prochloraz ภายใน 6 
ช่ัวโมง สามารถควบคุมโรค
ได้สมบูรณ์และเม่ือจุ่มผล
ด้วยสารเคมีในระยะ 12-24 
ช่ัวโมงจะลดการเกิดโรคได้
ถึง 70%

A B

C D E

อาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่  แล้วนําปลูกเช้ือรา C. 
gloeosporiodes เป็นเวลา 6 (A) 12 (B)18 (C) และ 24 (D) ช่ัวโมง 
แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 oซเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับเช้ือและเก็บที่
อุณหภูมิ 25 oซ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง(E) แล้วจึงจุ่มสารเคมี

การใช้ความร้อน R temp 
(14.97%)

45 oC  
(4.80%)

50 oC  
(1.86%)

55 oC 
(1.08%)



เครื่องท่ีใช้สําหรับ
การจุ่มนํ้าร้อนทางการค้า

น้ําดอกไม้สีทอง สามารถ
คุมได้โดยการจุ่มในน้ําร้อน
ที่ 55°ซ นาน 3-5 นาที

การปฎิบัติของผู้ส่งออก



 การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวโดยการจุ่มนํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 55 oซ เป็นเวลา 3 นาที มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส รองลงมาคือการจุ่มผลด้วยสารเคมี 
prochloraz ซ่ึงไม่แตกต่างจากการจุ่มผลด้วยสารเคมี azoxystrobin

การเกิดโรคและความรุนแรง
ของโรคแอนแทรคโนสบนผล
มะม่วงหลังจากจุ่มด้วยสารเคมี
prochloraz (A)  
azoxystrobin (B) นํ้าร้อน 
55 oซ (C) และนํ้าเปล่า (D) 
เป็นเวลา 3 นาทีแล้วนํามาบ่ม
ให้สุก

A B

C D

ตู้อบไอนํ้าท่ีใช้
ทางการค้า

อบไอนํ้าท่ี 46๐ซ
เป็นเวลา 20 นาที

 การคัดเลือกขนาดผลมะม่วง การขนย้ายมะมว่งเข้าตู้อบไอน้ํา

 เจ้าหน้าท่ีกักกันพืชไทย และญี่ปุ่นร่วมกัน
เสียบแท่งวัดอุณหภูมิ ( sensor ) กับผลมะม่วง



การใช้รังสี

มะม่วงไม่ฉายรังสี

มะม่วงฉายรังสี 600 Gy 
ลดความรุนแรงของโรค 
จาก 37 เป็น  21%

การใช้สารเคมี
กรรมวิธี การเกิดโรค 

(%)
ความรุนแรงของ

โรค(%)
จุ่มผลใน azoxystrobin ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 5 นาที

78.3b 1.4b

จุ่มผลใน prochloraz ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 5 นาที

54.9c 0.6b

จุ่มผลในน้ําเปล่า นาน 5 นาที 96.7a 2.5a

การเกิดโรคและความรุนแรง (%) ของโรคแอนแทรคโนส บนผลมะม่วงหลังจากจุ่ม
ด้วย สารเคมี azoxystrobin  สารเคมี prochloraz และนํ้าเปล่าเป็นเวลา 5 นาที 
หลังเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วันในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส



การเกิดโรคและความรุนแรง (%) ของโรค
แอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลังจากจุ่มด้วย
สารเคมี azoxystrobin  สารเคมี prochloraz  
และน้ําเปล่าเป็นเวลา 5 นาทีหลังเก็บรักษา
เป็นเวลา 15 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
15 องศาเซลเซียส

ผลจากงานวิจัยสู่การส่งออก

• การส่งออกมะม่วงทางเรือไป กวางโจว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การห่อผลท่ีไม่สมบูรณ์





กรรมวิธี การเกิดโรค 
(%)

ความรุนแรงของ
โรค(%)

จุ่มผลใน prochloraz ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 3 นาที

80.9a 2.3b

จุ่มผลในazoxystrobin ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 3 นาที

79.2a 2.6b

จุ่มผลในน้ําร้อน 55 oซ นาน 3 นาที 40.8b 0.9c
จุ่มผลในน้ําเปล่า นาน 3 นาที 87.5a 3.3a

การเกิดโรคและความรุนแรง (%) ของโรคแอนแทรคโนส
บนผลมะม่วงหลังจากจุ่มด้วยสารเคมี prochloraz  azoxystrobin 
นํ้าร้อน 55 oซ และนํ้าเปล่าเป็นเวลา 3 นาที

กรรมวิธี การเกิดโรค 
(%)

ความรุนแรงของ
โรค(%)

จุ่มผลใน azoxystrobin ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 5 นาที

78.3b 1.4b

จุ่มผลใน prochloraz ความเข้มข้น 250 
ppm นาน 5 นาที

54.9c 0.6b

จุ่มผลในน้ําเปล่า นาน 5 นาที 96.7a 2.5a

การเกิดโรคและความรุนแรง (%) ของโรคแอนแทรคโนส บนผลมะม่วงหลังจากจุ่ม
ด้วย สารเคมี azoxystrobin  สารเคมี prochloraz และนํ้าเปล่าเป็นเวลา 5 นาที 
หลังเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วันในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส

การเกิดโรคและความรุนแรง (%) ของโรค
แอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลังจากจุ่มด้วย
สารเคมี azoxystrobin  สารเคมี prochloraz  
และน้ําเปล่าเป็นเวลา 5 นาทีหลังเก็บรักษา
เป็นเวลา 15 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
15 องศาเซลเซียส





14 วัน หลังจากการเดินทางโดยทางเรือ



ความเสียหายท่ีพบกับผลมะม่วงใน
ระยะเวลา 14 วันของการขนส่ง

• ผลมะม่วงเร่ิมสุก (ผลน่ิม)   6.87%

• ผลท่ีเป็นโรค   4.76%



สรุปผลที่ได้จากการส่งมะม่วง

• สารเคมีคุมโรคไม่ดีพอยังมีผลเป็นโรค

• ผลมะม่วงบางผลเร่ิมน่ิม

• ต้องเผ่ืออย่างน้อย 4 วันสําหรับการล่าช้าท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน

• ไม่ควรส่งเมื่อมีผลไม้อ่ืนมากโดยเฉพาะทุเรียนและนอก
เทศกาล

การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคแอนแทรคโน
สบนผลมะม่วงหลังจากจุ่มด้วยสารเคมี
สารเคมี azoxystrobin (A) สารเคมีprochloraz
(B) และนํ้าเปล่า (C) เป็นเวลา 5 นาทีแล้วนํามา
บ่มให้สุก

การจัดการสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก
ของเกษตรกรในชมรมผู้ปลูกมะม่วงอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

การพักฟ้ืน
ต้น

การล้างต้น

การคัดบรรจุและการ
ขนส่ง

การเก็บเก่ียว

การตัดแต่งก่ิงและ
การจัดทรงต้น

การบํารุงช่อดอก
และช่อผล

การปลิดผลและการห่อ
ผล การบํารุงตาดอก

และเปิดตาดอก

การบํารุงรักษาต้นและใบ

การราดสาร

sulfur

prochloraz, propineb, 
trifloxystrobin, 
difenoconazole, 
carbendazim,captan,
antracole, mancozeb, 
chitosan

(ธวัชชัยและรุ่งทิพย์, 2552)

การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของบริษัทผู้ส่งออก

ขนส่งด้วยรถห้อง
เย็นจากแปลงมายัง

บริษัท

คัดขนาด
ของผล

จุ่ม
คลอรีน

จุ่มเอทิฟอนและโปรคลอ
ราซ

จุ่มนํ้าร้อน
52 oซ

จุ่มนํ้าเย็น

ขอบคุณครับ 


