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คํานํา
ความตองการมะมวงของตลาดภายในและตางประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป  

ซึ่งลวนแตตองการมะมวงท่ีมีคุณภาพท้ังสิ้น อาทิ ตองการความสด รสชาติดี สีและผิวสวย  

ไมเนาเสีย ปราศจากสารพิษตกคาง เก็บไดนาน เปนตน ทำใหผูผลิตจะตองดูแลอยางใกลชิด 

สามารถแขงขันทั้งดานราคาและคุณภาพในตลาดโลกได นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกักกันพืช

ของแตละประเทศ ไดกำหนดมาตรฐานสินคาเขาแตกตางกันก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ประเทศ 

ผูสงออกจะตองปฏิบัติ ดังนั้นศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักพัฒนาบัณฑิต

ศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี  

9 มหาวิทยาลัยไดรวมมือกันวิจัยเพื่อแกปญหาการผลิตมะมวงโดยเฉพาะระยะหลังการเก็บเกี่ยว 

ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค คือ ลดความสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค หาวิธีจัดการชวยลดคาใชจาย 

หลังการเก็บเก่ียวและสรางมูลคาเพ่ิม หลังจากมีการวิจัยมาระยะหนึ่ง ศูนยฯ จึงไดเรียนเชิญ 

นักวิจัยผูทรงคุณวุฒิ รวบรวมผลงานวิจัย ตรวจเอกสาร ประสบการณ และภูมิปญญาชาวบาน 

จัดพิมพเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรแกผูเกี่ยวของโดยมีขอมูลในหลายๆ ดาน ซึ่งผูที่จะนำขอมูล 

ไปใชจะตองนำไปประยุกตใหเขากับความตองการของแตละบุคคล ซึ่งนาจะเกิดประโยชนบาง 

ไมมากก็นอย 

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ขอแสดงความขอบคุณ นักวิจัยผูทรงคุณวุฒิ 

ที่รวมกันเขียน รวบรวม ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อใหหนังสือถูกตอง สมบูรณ 

และเกิดประโยชนมากที่สุด ปจจุบันยังมีอีกหลายปญหาที่นักวิจัยจะตองศึกษาตอ เพื่อหาขอมูล

เพ่ิมเติมใหการผลิตมะมวงสมบูรณที่สุดตลอดสายโซการผลิต 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์ 
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คํานิยมคํานิยม
มะมวงเปนไมผลเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ทั้งการบริโภคภายในประเทศ และ 

สงออกตางประเทศ เปนไมผลท่ีปลูกงาย และปลูกไดท่ัวทุกภาคของประเทศ ขณะเดียวกัน

มะมวงก็เปนไมผลที่มีแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ดวยเหตุนี้การสงมะมวงไปจำหนาย 

ตางประเทศจึงมีเงื่อนไข และกระบวนการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวหลายข้ันตอน 

ตามความตองการของประเทศปลายทาง 

การที่ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ไดดำเนินวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมะมวงมาเปนระยะเวลาพอสมควร  

มีเทคโนโลยีที่ไดจากผลงานวิจัยจำนวนไมนอย ทั้งยังไดรวบรวมองคความรูจาก 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณเกี่ยวกับมะมวงทุกดาน มาจัดพิมพเปนหนังสือ 

“มะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว” ขึ้นในคร้ังนี้ ถือวาเปนการรวบรวม 

องคความรูเกี่ยวกับมะมวงที่ครอบคลุมทุกดาน 

กรมวิชาการเกษตร ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา 

รวมท้ังใหบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาพืช ทั้งการรับรองแหลงผลิต และ

รับรองดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการสงออก ตระหนักดีวาผลผลิตทางการ

เกษตรที่มีคุณภาพน้ัน ตองเริ่มตนจากระบบการผลิตที่ดี และถูกตอง จึงจะไดผลผลิต 

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

“มะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว” จะมีประโยชนอยางยิ่งสำหรับ

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับมะมวงทุกฝาย ทั้งผูสนใจทั่วไป นักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร

ผูผลิต ผูคา ผูประกอบการสงออก ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต และ 

ผูบริโภค เปรียบเสมือนเปนคูมือสำหรับผูเก่ียวของเหลานั้นไดศึกษา และนำไปสู 

การปฏิบัติ อันจะสงผลใหกระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การปฏิบัติภายหลังการเก็บเก่ียว 

และการคามะมวงของไทย พัฒนากาวหนาสูการเปนไมผลเศรษฐกิจที่ทำรายไดใหกับ

ประเทศไทยในระดับตนๆ 

หวังเปนอยางยิ่งวา “มะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว” เลมนี้  

จะเปนตนแบบของการประมวลองคความรูอยางครอบคลุมทุกดานสำหรับพืชชนิดอื่นๆ 

ตอไปในอนาคต และขอใหศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัย

เชียงใหม ไดสรางสรรคผลงาน ทั้งงานวิจัยและตำราวิชาการเผยแพรสูสังคม เพื่อพัฒนา

วงการเกษตรของประเทศใหกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

 

นายจิรากร โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร PHTIC PHTIC 
Postharvest Technology Innovation Center 
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คํานิยม
มะมวงเปนผลไมเขตรอนท่ีมีความผูกพันและอยูคูกับชีวิตคนไทยมายาวนาน

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากพันธุมะมวงของไทยที่มีการคัดเลือกกันมา

อยางตอเนื่อง จากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนหนึ่งจนทำใหพันธุมะมวงมีมากกวา 200 พันธุ 

บางพนัธุกย็งัเปนทีน่ยิมและบางพนัธุแทบจะหาดูไดยากเตม็ท ี อาทเิชน พราหมณขายเมยี 

ขายตึก มะปราง สาวกระทืบหอ เปนตน 

ในปจจุบันยังคงมีการคัดเลือกพันธุและผสมพันธุ ทำใหมะมวงพันธุใหมเกิดขึ้น 

ไดแก เขียวเสวย โชคอนันต เขียวมรกต มหาชนก ขึ้นมาทดแทนทำใหความนิยม 

ในการบริโภคมะมวงพันธุดั้งเดิมลดลงไป ในอดีตมะมวงเคยเปนไมผลที่ปลูกไว 

บริเวณบาน ปลูกตามหัวไรปลายนา เพื่อการบริโภคในครัวเรือนสวนที่เหลือก็ขายเปน

รายไดเสริม แตปจจุบันมะมวงไดรับการพัฒนาเปนไมผลเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยม 

จากเกษตรกรที่จะเลือกปลูกเปนการคามากที่สุด เนื่องจากใหผลตอบแทนสูง ผลผลิต

ขายไดราคาแพงเกือบตลอดท้ังป อีกท้ังเกษตรกรมีความเขมแข็งจนเกิดเปนสมาคม

ชาวสวนมะมวงไทย เม่ือป พ.ศ. 2552 มะมวงไมเพียงแตเปนผลไมที่คนไทยช่ืนชอบ

และหลงใหลในรสชาติที่เอร็ดอรอย แตมะมวงยังมีคุณประโยชนทางโภชนาการ และ

สรรพคุณทางยาอีกมากมาย ชาวตางชาติตางก็มีความช่ืนชอบเชนเดียวกัน ทำใหพัฒนาการ 

ทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดของมะมวงกระจายอยูทั่วไปในภูมิภาคเขตรอน

ของโลก 

การรวบรวมขอมูลที่มีอยูมากมายเกี่ยวกับมะมวง ตั้งแตความเปนมา ถิ่นกำเนิด 

เทคโนโลยีการผลิต การตลาด คุณประโยชน สรรพคุณทางยา การใชประโยชนจาก

มะมวง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมะมวงไดรวบรวมขอมูลเขาไวเปนหมวดหมูใน 

มะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเปนประโยชนตอเกษตรกร  

นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผูเกี่ยวของ ใหสามารถเขาถึงขอมูลสะดวกตอการคนหา 

ความรูเกี่ยวกับมะมวงไดงายและรวดเร็ว อันจะสงผลทำใหการพัฒนาทั้งทางดาน 

การผลิตและการตลาดมะมวงของไทยมีความกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง ทัดเทียม

นานาประเทศท่ีผลิตมะมวงในโลกจนมีความแข็งแกรงสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง

ในตลาดอาเซียนและตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 

 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

 

การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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คํานิยมคํานิยม
ผมนายมานพ แกววงษนุกูล นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย ขอช่ืนชมและ 

ขอขอบคุณ ดร. และอาจารยทุกทาน ทุกมหาวิทยาลัยที่ใหความสำคัญเรื่องมะมวง  

นำความรูของทุกทานมาเขียนลงในหนังสือมะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว เผยแพรความรูของทุกทานใหกับชาวสวนมะมวงและผูสนใจมะมวงไดเรียนรู 

และขอบคุณ ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ ดร.วิลาวัลย คำปวน ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการ

หนังสือมะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว หนังสือเลมนี้จะมีประโยชน 

กับชาวสวนมะมวงและผูสนใจมะมวงเปนอยางมาก 

ทางสมาคมชาวสวนมะมวงไทย ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

 

นายมานพ แกววงษนุกูล  

นายกสมาคมชาวสวนมะมวงไทย 
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คํานิยม
ระยะหลังน้ีไดมีโอกาสอานวารสารและหนังสือของสถาบันวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรของมาเลเซียหลายๆ เลม ตัวอยางเลม Breeding Horticultural Crops @ MARDI 

จะมีเรื่องที่นักวิชาการแตละสาขามาชวยกันเขียนและมีทีมบรรณาธิการอาวุโสที่รูอดีต

เชื่อมตอปจจุบันชวยกันขัดเกลาทำใหได Knowledge Information Technology  

ที่ครบถวนและนาเชื่อถือ ประเทศไทยเรามีผูรู ผูชำนาญการเฉพาะทางครบถวน 

ไมแพใครในโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีไมผลเมืองรอน แตการรวมพลเพื่อใหเกิด  

1 ผลงานในที่เดียว พรอมท้ังเปดใหมีการปรับปรุงทุกๆ 3-5 ป ยังมีนอยมาก 

เรื่องของงานบริการความรูที่เรียกวา Service Knowledge & Information 

Technology นับเปนงานสำคัญอันยิ่งใหญในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็ถือวา

เปนจุดออนของสังคมเรา เนื่องจากทุกคนรูไมเทากัน พูดกันไปคนละทาง ปฏิบัติไป

คนละทาง ผูรูไมคอยพูด ผูรูนิดหนอยมักพูดมากกวา ทำใหผูที่มีกำลังหรือชองทาง 

เขาถึงขอมูลที่ถูกตองมากกวาก็จะไดเปรียบ แตผูที่ไมเขาถึงหรือไดรับแตขอมูลขยะ 

ผิดๆ ถูกๆ ยิ่งเขาปาเขาดงทำใหลมเหลวในอาชีพและชีวิตโดยสงผลกระทบตอสังคม

ประเทศโดยรวมในที่สุด 

ผมไดยิน รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศพูดถึงเรื่องหนังสือมะมวง-การผลิตและ 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมานานพอสมควร และเม่ือไดรับหัวขอที่มีการรวมทีมผูรู 

ชวยกันเขียนนับวาไดสาระเกี่ยวกับมะมวงที่ครบถวนอยางมาก ขณะเดียวกันผูรวมทีม

เขียนทั้งหมดดังกลาวเปนท้ังนักวิจัยและผูที่ปฏิบัติงานแตละดานอยางแทจริง ก็นา 

จะชวยยกระดับเร่ืองแหลงความรูเก่ียวกับมะมวงของเรา นับตั้งแตสวนจนถึงตลาด 

ไดเปนอยางดี 

สิ่งที่อยากเห็นนอกจากการจัดพิมพเปนเลมแบบสิ่งพิมพทั่วไปแลว อยากจะใหมี

การนำเสนอในรูปของ e-book เพื่อรองรับเทคโนโลยี Service Information ยุคใหมที่

กาวหนาไปเรื่อยๆ และยังเปนการชวยลดตนทุนใหแกผูใชบริการไดอีกสวนหนึ่ง  

 

นายเปรม ณ สงขลา 

บรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร 

  

การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
มะมวง มะมวง 
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มะมวงไทยมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของนานาประเทศ ดวยรสชาติอันชวนพิสมัย  

ดวยรูปลักษณสีสันที่สวยงามจึงเปนที่ชื่นชอบ และไดรับความนิยมจากตลาดทั้งภายใน

และตางประเทศ สรางรายไดใหแกเกษตรกรไทยมากมายในปจจุบัน 

ในฐานะที่กระผมก็เปนบุคคลหนึ่งที่มีความผูกพัน และเกี่ยวของกับผูผลิตมะมวง

โดยตรง ไดสัมผัสกับผูผลิตมะมวงชั้นนำท่ัวประเทศ ไดพบผูผลิตมะมวงที่ประสบ 

ความสำเร็จมากมาย หลายคนมีชื่อเสียงในสังคม มีฐานะร่ำรวยจากการผลิตมะมวง 

หนังสืออันมีคุณคาสูงสุดเลมนี้ หากทานใดไดมีโอกาสอานกระผมเชื่อเหลือเกินวา 

จะเปนเสมือนกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่จะนำไปสูความสำเร็จได หากทานมีการไขวควา

หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สาระท่ีบรรจุอยูภายในพรอมที่จะนำทานไปสูการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงที่ดี ชวยปรับปรุงแกไขในสวนที่ผิดพลาด  

การผลิตมะมวงคุณภาพควรใหความสำคัญในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต ซึ่งทาน 

จะหาอานไดจากหนังสือเลมนี้ ซึ่งไดถายทอดความรูจากผูที่มีประสบการณไวอยาง 

ครบถวน ตั้งแตการรูจักพันธุเพื่อการคา เทคนิคการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก แนวทาง

ภาคปฏิบัติที่ถูกตอง ตลอดจนการตลาดท่ีนาสนใจ กระผมเองเม่ือไดอานองคประกอบ

ของหนังสือมะมวงเลมนี้แลว ก็แทบจะอดใจไมไหว อยากใหหนังสือเลมนี้ไดมีการ 

จัดพิมพออกมาสูสายตาของผูอานในเร็ววัน 

ทายนี้ขอใหความดีทั้งหมด เปนของทุกทานที่ไดเสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย

กำลังใจ ถายทอดเรียบเรียงองคความรูออกมา คณะผูจัดทำ ผูสนับสนุนการจัดทำ 

ตลอดจนผูอานและใชประโยชนจากหนังสือเลมน้ี กระผมขออำนวยพรใหทุกทาน  

จงมีแตความสุขความเจริญในหนาที่การงาน คาขายร่ำรวย โชคดีมีชัย คิดหวังสิ่งใด 

ใหสมปรารถนาทุกประการเทอญ 

 

MR.CHEN CHIN CHENG (“ชุนฟง”) 

บริษัทแสงจิตเครื่องจักรการเกษตร จำกัด 

 

คํานิยมคํานิยม
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บทบรรณาธิการ

หนังสือ “มะมวง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว” เลมนี้ มีการจัดทำ

หลายขั้นตอนกวาจะออกมาเปนรูปเลมเชนนี้ เริ่มจากเม่ือตนป พ.ศ. 2553 มีการสราง

เครือขายซึ่งเปนผูสนใจและมีประสบการณในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อวางทิศทาง

ของหนังสือ จัดทำเปนโครงการ กำหนดเน้ือหาสาระสำคัญของหนังสือไวถึงกวา  

400 คำสำคัญ ใน 14 กลุมสาระ พรอมประมาณการคาใชจายในการดำเนินงาน หลังจากน้ัน

ไดเสนอขอผูสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน ไดแก ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตดวยขอจำกัดเร่ืองงบประมาณ

สนับสนุน และความตองการที่จะใหมีสาระที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

ของมะมวงเปนหลัก กองบรรณาธิการจึงเห็นควรปรับเปล่ียนกรอบงาน ใหมีเนื้อหาเนน

ในสวนการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทำใหตองลดจำนวนเนื้อหาสาระสำคัญ

ลงใหเหลือเพียง 70 คำสำคัญ โดยรวบรวมใหอยูในกลุมเน้ือหาเดียวกัน 9 กลุม  

ดังปรากฏในสารบัญและแตละกลุมเรียงตามลำดับเนื้อหาเพื่อใหงายตอการติดตาม

คนควา ทั้งนี้ผูอานสามารถสืบคนเนื้อหาไดจากดรรชนีทายเลมอีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงคในการจัดทำหนังสือเลมนี้ คือ การรวบรวม “องคความรูรอบดาน” 

ของ “มะมวง” ตลอดหวงโซอุปทาน โดยมีจุดเนนที่เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จากผูรู 

ในเครือขายหลากหลายสาขา อีกดานหนึ่งอาจกลาวไดวาเปนการสรางคลังความรู 

ที่ไดจาก “ความรวมมือ” ในหมูประชาคมวิชาการดานมะมวงที่ลวนเกิดจาก “จิตอาสา” 

ทั้งสิ้น แมผูที่อุทิศเวลาใหกับงานเขียนและเรียบเรียงสวนใหญ จะเปนคณาจารยจาก

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ แตสวนหน่ึงก็ไดรับความรวมมือ

เปนอยางดีจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ ที่มาจากภาครัฐ (กรมวิชาการ

เกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร) และภาคเอกชน มีจำนวนสูงถึง 37 ทาน และ 

นอกจากน้ันยังมีผูทรงคุณวุฒิที่ทำหนาที่ในการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ รวมอีก 

32 ทาน โดยหวังวาจะเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนเตรียมความพรอมรองรับการ

แขงขันหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในอนาคตอันใกลนี้ 

การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
มะมวง มะมวง 
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กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้นอกจากจะแสดงเสนฐานระดับ

ฐานความรูของประเทศไทยดานมะมวงในปจจุบันแลว ยังจะเปน “ตนแบบ” ของหนังสือ

ลกัษณะเดียวกันนีส้ำหรับพชืชนิดอืน่ๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ตามมาในลำดับตอไป สวนองคความรู 

ที่ไดมาน้ีนอกจากจะเปนประโยชนกับผูแสวงหาความรูโดยตรงและชาวสวนผูปลูกมะมวง

เปนอาชีพแลว คาดหวังวายังจะขยายไปยังผูที่มีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทาน

อตุสาหกรรมมะมวงเพือ่การสงออก ตัง้แตตนนำ้ถงึปลายนำ้ ประชาคมวิชาการซ่ึงรวมทัง้

นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ตลอดจนสถานศึกษาหรือหนวยงานทั้งภาค

รัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการศึกษา หรืออางอิงตอไปในอนาคต 

ทายท่ีสุดกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  

เฮงสวัสด์ิ ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ที่เห็นความสำคัญของการจัดทำหนังสือเลมนี้ และไดสนับสนุนทุนในการ

ดำเนินการจัดทำตนฉบับ ขอบพระคุณและซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเครือขายภาคี 

ผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ต้ังแตผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิท่ีทำหนาท่ีในการตรวจพิจารณาคุณภาพ

บทความ ผูติดตามงาน และผูตรวจแกไขบทความในชวงสุดทาย โดยเฉพาะคุณนวลลออ  

จุลพุปสาสน แหงสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดชวยตรวจสอบความถูกตอง

ของการเขียนบทความและการอางอิงเอกสารท้ังหมดกอนเขาสูกระบวนการจัดพิมพ 

ตลอดจนการจัดทำดัชนีชวยคน อยางไรก็ตามในการจัดทำตนฉบับหนังสือที่มีผูเขียน

เปนจำนวนมากดังกลาว และอยูตางสถานท่ีหางไกลกันและในระยะเวลาท่ีจำกัดนี้  

แมทางกองบรรณาธิการไดพยายามเต็มท่ีในการตรวจทานความถูกตองเหมาะสม แต

เช่ือวาคงไมสามารถคัดกรองความผิดพลาดครบถวนเต็มรอยเปอรเซ็นตได จึงใครขออภัย 

ในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไว ณ โอกาสนี้ดวย กองบรรณาธิการยินดีรับฟง 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกทาน หวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมน้ีจะกอประโยชน

ใหกับแวดวงการผลิตมะมวงของประเทศไทยไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

กองบรรณาธิการ 
31 สิงหาคม 2555 
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ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ 

รองศาสตราจารย ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  

และที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะมวงไทย  

E-mail: tavatchai.r@cmu.ac.th  

 

ดร.วิลาวัลย คำปวน  

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู ปณ. 111 จังหวัดเชียงใหม 50200  

E-mail: kumpounw@hotmail.com, wilawan.k@cmu.ac.th  

 

ดร.ธีรนุช เจริญกิจ  
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 42. การบม Hastening Ripening 519 

 43. การตรวจสอบแบบไมทำลาย Nondestructive Testing 527 

5.  ผลิตภัณฑ�สดและแปรรูป Fresh and Processed Products 537 
 44. มะมวงสดตัดแตง Fresh-cut Mango 539 

 45. ผลิตภัณฑมะมวงแปรรูป Processed Mango Products 555 

 46. มะมวงแชเยือกแข็ง Frozen Mango 565 

 47. มะมวงอบแหง Dehydrated Mango 573 

 48. มะมวงแชอิ่มและมะมวงกวน Preserved Mango 581 

 49. น้ำมะมวง Mango Juice 591 
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6.  ความปลอดภัยด�านอาหาร Food Safety 603 
 50. วิธีปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรไทย Thai Good Agricultural Practice; ThaiGAP 605 

 51. วธิปีฏบิตัทิีด่ทีางการเกษตรญ่ีปุน Japan Good Agricultural Practice; JapanGAP 613 

 52. วธิปีฏบิตัทิีด่ทีางการเกษตรยุโรป Global Good Agricultural Practice; GlobalGAP 621 

 53. คาระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย Pre-harvest Interval; PHI 629 

 54. ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด Maximum Residue Limits; MRLs 635 

 55. วิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต Good Manufacturing Practice; GMP 645 

 56. ระบบการตรวจสอบยอนกลับ Traceability 655 

 57. การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม Hazard Analysis and  665 

   Critical Control Point; HACCP 

7.  โลจิสติกส� Logistics  679 
 58. หวงโซอุปทานมะมวง Mango Supply Chain  681 

 59. การขนสงระดับประเทศ National Transportation  687 

 60. ขั้นตอนการสงออกระหวางประเทศ Exporting Procedures  693 

 61. การขนสงทางทะเล Sea Freight Transportation  701 

 62. การขนสงทางอากาศ Air Freight Transportation  707 

 63. การกักกันพืชระหวางประเทศ International Plant Quarantine 717 

8.  ตลาด Market  735 
 64. ตลาดญี่ปุน Japan Market  737 

 65. ตลาดจีน China Market  745 

 66. ตลาดสหภาพยุโรป European Union Market  753 

 67. ตลาดรัสเซีย Russian Market  761 

 68. ตลาดสหรัฐอเมริกา U.S. Market 769 

9.  อื่นๆ Miscellaneous  779 
 69. อุตสาหกรรมมะมวงไทย Thai Mango Industry  781 

 70. คารบอนฟุตพริ้นทในผลิตภัณฑอาหาร Carbon Footprint in Food Products 793 

ภาคผนวก 799 

ดัชนี   821 

การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
มะมวง มะมวง 
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