
       มังคุดผิวมัน : ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ของ สมชาย บุญก่อเกื้อ  

                  เกษตรกรดีเด่นสาขาท าสวน จังหวัดระยอง 

                                   *มนตรี กล้าขาย  

                           ............................................................. 

                 มังคุดผลไม้ยอดนิยมของคนไทยและคนต่างชาติ แต่กับชาวสวนแล้ว

มักจะมีปัญหาด้านราคาอยู่เสมอ เป็นอย่างน้ีมาตลอด จนเรียกว่า “ เป็นต านาน “ 

โดยเฉพาะชาวสวนภาคตะวันออกท่ีต้องวุ่นวายกับราคามังคุดท่ีตกต่ าเกือบทุกปี  

ตัวอย่างเมื่อปี 2553 ราคามังคุดตกต่ ามาก ชาวสวนหลายรายถึงกันโค่นต้นมังคุดท้ิงไป 

แล้วปลูกพืชใหม่ทดแทน จะด้วยความคับแค้นหรือน้อยใจคงจะปะปนกันไป ข้ออ้างที่

พวกเขาได้รับฟังจากผู้รับซื้อก็คือ มังคุดคุณภาพต่่า ผววลาย เนื้อกก้ว ยางไหล หู

(กลีบเลี้ยง)ไม่สวย สรุปว่ามังคุดของชาวสวนด้อยคุณภาพ ส่งออกก็ไม่ได้ ขาย

ภายในประเทศราคาก็ไม่ดี ผู้เขียนและทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรกลายเป็นหนัง

หน้าไฟ ท่ีต้องคอยประคอง และช่วยแก้ไขปัญหาน้ีมาตลอด แต่ก็ไม่อาจสู้กลไกผู้ค้าท่ีมี

ลูกเล่น และ/หรืออาจมีมุขทางการเมืองปะปนอยู่บ้างก็เหนือคาดเดา นักส่งเสริมทุกคนก็

อดทน และเต็มท่ีในการช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น หาหนทางส่งเสริมและพัฒนาชาวสวน

มังคุดมาโดยตลอด การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมังคุดแผนใหม่ ให้ชาวสวน 

เป็นกลไกหลักของนักส่งเสริม ในท่ีสุดได้สร้างชาวสวนต้นกบบ ที่ประยุกต์ใช้หลัก

ววชาการ ร่วมกับประสบการณ์ สามารถผลวตมังคุดคุณภาพ “ มังคุดผววมัน “ เป็นที่

ยอมรับของผู้ส่งออก กละตลาดในประเทศ กก้ปัญหาด้านราคา ก่าหนดราคา

ขายได้เอง กละยังได้ก่อตั้งกลุ่มผู้ผลวตมังคุดคุณภาพของอ่าเภอกกลง จังหวัด

ระยอง มีระบบการบรวหารจัดการผลวต การตลาด กละท่ากวจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน

อย่างเข้มกข็ง ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
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ชาวสวนมังคุด และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้น่าเทคนวคกละประสบการณ์ของคุณสมชาย 

บุญก่อเกื้อ มาถ่ายทอดไว้ ณ โอกาสน้ี ติดตามได้เลยครับ 

มังคุดผิวมัน : มาตรฐานคุณภาพและราคา 

          ในอดีตการค้าขายมังคุดไม่มีการจัดช้ันคุณภาพ(เกรด) เป็นไปตาม สภาพ

สังคมท่ัวไป คือ “ ซ้ือมา ขายไป ไม่ซับซ้อน “ คนซ้ือก็เลือกเอาผลมังคุดท่ีตัวเองเห็นว่าดี 

เน้นผลสุกสีม่วงเข้ม(ด า ) แล้วมักจะบีบๆคล าๆท่ีผลมังคุด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้มังคุดท่ี

สุกและรสชาติหวานฉ่ า ส่วนผลมังคุดท่ีเปลือกเป็นสีชมพู สีแดง หรือมีจุประสีแดงอม

ชมพูท่ีเราเรียกว่า “ ระยะสายเลือด “ คนซ้ือส่วนใหญ่จะไม่สนใจ เพราะคิดว่าเป็นมังคุด

อ่อนและ ยังไม่สุก ซ่ึงเป็นความไม่รู้และไม่เข้าใจธรรมชาติของมังคุด ของคนซ้ือเกือบทุก

คน แต่เมื่อความต้องการของผู้บริโภคและการค้าขายขยายขอบเขตกว้างขึ้น และส่ง

ขายต่างประเทศ จ าเป็นต้องเก็บเกี่ยวมังคุดท่ีผิวเปลือกเริ่มมีจุดประสีชมพู- สีแดง เผ่ือ

เวลาในการทะยอยการสุกของผลมังคุด ในช่วงการขนส่งมังคุดไปยังตลาดปลายทาง 

และช่วงเวลาการวางขายท่ีร้านค้า  จึงต้องเน้นการรักษาคุณภาพ เพราะเป็นตัวก าหนด

ราคาซ้ือขาย การจัดเกรดคุณภาพมังคุดจึงเป็นเครื่องมือทางการค้าราคาท่ีแตกต่าง

ระหว่างเกรดคุณภาพ ช่วยจูงใจท้ังชาวสวนและผู้ค้า ส่วนผู้บริโภคจะได้รับมังคุด

คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด คุ้มกับราคาซ้ือขาย ท่ีสูงขึ้นมาอีกนิด สรุปว่าเป็น

ความยุติธรรมในการเฉล่ียผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความพึงพอใจให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง  

ขอไปท่ีขั้นตอน และวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพ หรือมังคุดผิวมัน  ซ่ึงชาวสวนส่วนใหญ่

ยังไม่ค่อยยอมรับ และไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีผลงานวิจัยยืนยันว่าได้ผล

จริง การปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวสวน

บ่อยครั้ง ขณะท่ีคณุภาพมังคุดส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน น่ันสะท้อนผลของการไม่

ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติของชาวสวน มังคุดส่วนใหญ่จึงยังคงมีผิวลาย ขายไม่ได้ราคา 
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                         ส่าหรับลักษณะของมังคุดผววมันได้ก่าหนดไว้ ดังนี้ เป็นผลมังคุด

ที่มีผววเปลือกสะอาด เป็นมัน อาจมีร่องรอยหรือต่าหนวได้ไม่เกวน 5 เปอร์เซนต์

ของพื้นที่ผววเปลือก เนื้อในคุณภาพดี-สีขาวสะอาด ไม่มียางไหล ไม่เป็นเนื้อกก้ว 

กละเนื้อไม่ตวดเปลือก   ส่วนมังคุดผววลาย หมายถึง ผลมังคุดที่เปลือกนอกอาจมี

ร่องรอยการท่าลายของโรค/กมลงศัตรูหรือจากเหตุอ่ืนๆ ท่าให้มีต่าหนวได้ไม่เกวน 

50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผววเปลือก เนื้อในมีคุณภาพเหมือนกับมังคุดผววมัน อย่าง

ท่ีกล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่า ผู้บริโภคท่ีมีกะตัง และลูกค้าต่างประเทศ เขาต้องการมังคุด

คุณภาพ ผู้ซ้ือจะดูจากลักษณะภายนอก ท่ีดูดีไว้ก่อน มันเป็นเครื่องบ่งช้ีคุณภาพภายใน 

หากย้อนไปท่ีภาษิตไทยบทหน่ึงท่ีว่า  “ ไก่งามเพราะคน คนงามเพราะแต่ง “ ก็คงจะถึง

บางอ้อว่า การท ามังคุดผิวมัน เป็นกลยุทธ์หน่ึงทางการค้า ท่ีต้องเริ่มต้นจากชาวสวน ท่ี

ต้องประณีตในการปฏิบัติในแปลง ให้ได้ผลมังคุดคุณภาพดี และต้องท าความสะอาด

ผล/ คัดเกรด แยกผลผลิตมังคุดตามคุณภาพ ตามการส่ังซ้ือของผู้ค้า ซ่ึงเป็นวิธีการสร้าง

มูลค่าเพิ่มได้ชัดเจน ราคารับซ้ือจากผู้ค้าจะสูงขึ้นอย่างมาก ตรงน้ีครับ เป็นท่ีมาของการ

ผลิตมังคุดผิวมัน ช่องทางแก้ปัญหาด้านราคาท่ียั่งยืน 

มังคุดผิวมัน: ข้ันตอนและวิธีการผลิต 

     คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ ได้อธวบายถึงววธีการผลวตมังคุดผววมันไว้ว่ามีข้ันตอน

การปฏวบัตว ดังนี้ 

1.การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ต้องฟื้นฟูต้นมังคุดให้สมบูรณ์    

ปกติฤดูการเก็บเกี่ยวมังคุดจะเริ่มราวๆกลางเดือนเมษายน ไปหมดท่ีกลางเดือน

มิถุนายน ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดแล้ว จะต้องท าการตัดแต่งกิ่งมังคุด ก าจัด

วัชพืช ให้น้ าและใส่ปุ๋ย ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มจากการปฏิบัติ ดังน้ี  
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   1 .1 ตัดกต่งกว่งมังคุด ตัดตรงส่วนปลายกิ่ง และขอบทรงพุ่ม ท่ีปลายกิ่งทับ

ซ้อนและสะกัน กิ่งแห้ง กิ่งหัก กิ่งท่ีเสียหายจากการท าลายของโรค-แมลงศัตรู และกิ่งท่ี

แตกเกะกะภายในทรงพุ่มท าให้แน่นทึบ ท้ังน้ีเพื่อให้โปร่ง แสงแดดส่องผ่านเข้าในทรง

พุ่มได้ท่ัวถึง ส่วนต้นท่ีสูงเกินไปจะตัดส่วนยอดท้ิงบางส่วน  

1.2  ก่าจัดวัชพืช จะการใช้เครือ่งมือตดัแทนการใช้สารก าจัด วัชพืช แล้ว

น าเศษวัชพืชท้ังหมดไปคลุมบริเวณโคนต้นมังคุด เพื่อช่วยป้องกันและเก็บความช้ืนใน

ดิน และเมื่อสลายตัวแล้วจะเป็นปุ๋ยให้ต้นมังคุด  การปฏิบัติตรงน้ีเป็นการเร่งให้มังคุด

แตกใบอ่อนได้เร็วยิ่งขึ้น                                            

                   1.3  ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น หลังจากการตัดแต่งกิ่ง และก าจัดวัชพืชแล้ว ท าการ

ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นมังคดุทันที เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นให้สมบูรณ์  โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 

16-16-16 ในอัตรา 1 – 2กก./ต้น หรือ 2 - 3 กก./ต้น พิจารณาจากขนาดของต้นมังคุด

ว่าเล็กหรือใหญ่ หว่านปุ๋ยบริเวณใต้ทรงพุ่มให้ท่ัว เสริมดว้ยการให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ทุกๆ 

10 – 15 วันประมาณ 4 – 5 ครั้ง  โดยการผสมและปล่อยไปพรอ้มๆกับการให้น้ าตาม

ระบบพ่นฝอย ( มินิสปริงเกอร์ )  

      1.4  บังคับให้กตกใบอ่อน พอถึงต้นเดือนสิงหาคม ท าการเร่งหรอื

บังคับให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกัน  โดยการฉีดพ่นสารไทโอยูเรีย  อัตรา 30 กรัม

ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ท่ัวทรงพุ่ม เพื่อต้นมังคุดจะแตกใบอ่อนพร้อมกัน ประมาณ

ปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน  เมื่อมังคุดแตกใบอ่อนแล้ว จะต้องดูแลใบ

อ่อนให้ดี โดยการฉีดปุ๋ยชีวภาพเพื่อเสริมธาตุอาหารทางใบ ให้น้ าสม่ าเสมอ พร้อมฉีด

พ่นสารสกัดจากพืชสมุนไพรสูตรไล่แมลง ทุก 10 – 15 วัน ระยะน้ีใบอ่อนจะมีการ

พัฒนาเป็นใบแก่ท่ีสมบูรณ์  จึงต้องท าการส ารวจแมลงศัตรูทุก  7 วัน เพื่อตรวจดูเพล้ีย

ไฟและหนอนกินใบอ่อน หากพบหนอนกินใบอ่อนระบาดมาก ประมาณ 20 % ของ 
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จ านวนยอดท้ังหมดในต้น จะพ่นสารเคมีพวกไซเปอร์เมทริน 35 % อัตรา 50 ซีซี ผสมน้ า 

200 ลิตร และหากพบเพล้ียไฟ มากกวา่ 1 ตัวต่อยอด     จะฉีดพ่นสารเคมีอมิิดาโคลพ

ริด 10 %  อัตรา 20 กรัมผสมน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่น1 – 2 ครั้งเพื่อก าจัดให้ททันกาล ช่วงน้ี

เป็นระยะการพัฒนาของใบอ่อน และตายอดมังคดุ ไปเป็นใบแก่ท่ีพร้อมจะออกดอก ซ่ึง

ใช้เวลาประมาณ 9 – 12 สัปดาห์ คือ ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม- กันยายน -ตุลาคม ถึง

กลางเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงต้นฤดูหนาวน่ันเอง 

            2. การเตรียมต้นมังคุดก่อนการออกดอก 

               หลังการตัดแต่งกิ่ง มังคดุจะแตกใบออ่นภายใน 10 – 15 วันและเริ่มพัฒนา

เป็นใบแก่ ดั้งน้ันตั้งแต่เดือนสิงหาคม กันยายน  ตุลาคม ช่วงน้ีใส่ปุ๋ยบ่ารุงต้นให้

สมบูรณ์ เน้น ฟอสฟอรัส กละโปกตสเซียม ใส่สูตร   8 – 24 - 24  อัตรา 1 – 2 กก.

ต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่ม กละให้น้า่ทุก 10 – 15 วัน พอถึงเดือนตุลาคมหยุดให้น้า่ 

ปล่อยให้มังคุดเครียด หยุดให้น้่าตวดต่อกันนานสัก 3 สัปดาห์ สังเกตดูทีป่ล้อง

สุดท้ายของปลายกว่งมังคุด ที่กสดงอาการเหี่ยวอย่างชัดเจน ใบคู่สุดท้ายมีอาการ

ใบตก(เหี่ยว) จึงเรว่มให้น้่าต่อไป โดยคร้ังกรกให้น้่าตามปรวมาณปกตวที่เคยให้ 

ส่วนคร้ังที่สองจะให้น้่าในปรวมาณเพียงคร่ึงหนึ่งของคร้ังกรก กล้วก็ให้กบบโชยๆ

อย่างต่อเนื่อง จนประมาณกลางเดือนพฤศจวกายนมังคุดจะเรว่มออกดอกจึงให้น้ า

ในปริมาณท่ีให้แบปกติ รว่มกับการให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ เทคนิคการปฏิบัติแบบน้ี ท าให้

มังคุดออกดอกในระดับ 50 – 60 % ของยอดท้ังหมดจนถึงระยะผลอ่อน ซ่ึงเป็นปริมาณ

ผลมังคุดท่ีพอดี ผลมังคุดจะโตสม่ าเสมอ เน้ือมาก รสชาติหวาน และผลได้ขนาด

มาตรฐานของผู้ซ้ือ 
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                     3. การปฏิบัติระยะมังคุดออกดอกถึงและติดผลอ่อน 

               ต้นมังคุดท่ีสมบูรณ์ดี จะเริ่มออกดอกประมาณ กลางเดือนพฤศจิกายน ซ่ึง

จากระยะออกดอกถึงผลอ่อน เป็นช่วงที่ส่าคัญที่สดุ ของการผลวตมังคุดผววมัน 

เพราะช่วงนี้มักจะมีเพลี้ยไฟเข้าท่าลายผลอ่อน ท่าให้ผลมังคุดมีผววลาย ไม่เป็นที่

ต้องการของตลาด จึงต้องเข้ากปลงส่ารวจกละควบคุมให้ได้  

           3.1 ) ท่าการส่ารวจกละควบคุมเพลี้ยไฟ โดยเคาะดอกมังคดุลงบน

แผ่นกระดาษสีขาว หากพบวา่มีเพล้ียไฟมากกว่า 1 ตัวต่อดอกหรือผลอ่อน ท าการฉีด

พ่นสารอิมิดาโคลพริด 10  % อัตรา 20 กรัมผสมน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นสัก 4 – 5 ครั้ง 

จนถึงระยะดอกบานประมาณ 4 สัปดาห์  ช่วงน้ียังต้องให้น้ าตามปกติ เพื่อผลมังคุดจะ

ไม่ขาดน้ า เน้ือจะแน่นและน้ าหนักจะดีมาก 

3.2 )ใส่ปุ๋ยบ่ารุงผลมังคุด  ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก.ต่อต้น และ

ฉีดเพาเวอร์แพ้ลน อัตรา 200 ซีซี.ผสมน้ า 200 ลิตร เพื่อเป็นอาหารเสรมิท่ีช่วยบ ารุงผล

มังคุดให้มีการสะสมความหวาน ช่วยให้ผลโต และกลีบเล้ียงมีสีเขียว และให้น้ าอย่าง

ต่อเน่ือง 

 3.3 ) การปฏวบัตวด้านการใช้สารเคมี  หยุดการใช้สารเคมีทุกอยา่งก่อนการ

เก็บเกี่ยวผลมังคุดอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ผลมังคุดปลอดสารตกคา้ง และมีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

                4. การเก็บเกี่ยวและคัดคุณภาพผลผลิตมังคุด 

              การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด จะเริ่มเก็บในระยะท่ีผิวเปลือกเป็นระยะสายเลือด 

คือมีจุดประสีชมพู สีแดง หรือผิวเป็นสีชมพู โดยสอยด้วยตะกร้อผ้า เพื่อปอ้งกันผล

มังคุดตกลงพื้นดิน ผลมังคุดท่ีเก็บลงมา จะถูกคัดคุณภพตั้งแต่ท่ีสวนโดยแยกมังคุด 
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ผลแตก ผลร้าว มังคุดตกดินออกต่างหาก ส่วนผลท่ีดีน าใส่ตะกรา้พลาสติค แล้วขนย้าย

ไปท่ีโรงคัดคุณภาพ เพือ่คัดเกรด และท าความสะอาดผิวเปลือก โดยท าการขดูยางตาม

ผิวเปลือกออกให้สะอาด มีการแบ่งเกรดมังคุดเป็น 4 เกรด คือ 1) ผิวมันใหญ่ น้ าหนัก 

90 กรัมขึ้นไป 2 ) ผิวมันเล็ก ขนาดน้ าหนัก 70 – 89 กรัม 3) ผิวมันจ๋ิว ขนาดน้ าหนัก 60 

– 69 กรัม และ 4 ) มังคุดตกเกรด มีผิวลาย ผลด า และผลเล็กสุด จากการปฏวบัตวด้วย

หลักววชาการภายใต้ระบบ จี เอ พี และปรับใช้กับประสบการณ์ ท าให้ได้มังคุดผิวมนั 

ถึง 80 % ของผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ ส่งผลต่อราคารับซ้ือของผู้ค้าท่ีให้ราคาสูง ไม่มี

ปัญหาด้านตลาดในประเทศและการส่งออก  

 มังคุดคุณภาพดี : มีตลาดรองรับ  

                 จากความส าเร็จในการผลิตมังคุดผิวมัน ท าให้เป็นท่ีต้องการของตลาด มีผู้

ส่งออกติดต่อขอซ้ือผลผลิตคุณภาพท้ังหมด ส่งขายประเทศจีน และบางส่วนได้มีผู้ค้า

จากกรุงเทพฯมารับไป ขณะท่ีคุณสมชาย บุญก่อเกื้อ ได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลผลิต

มังคุด ไปออกร้านจ าหน่ายตามงานตา่งๆในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รว่มกับส านักงาน

เกษตรจังหวัดระยอง และกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมังคดุ

คุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูล และมีโอกาสได้ซ้ือผลผลิตคุณภาพไป

รับประทาน  นอกจากน้ียังจัดผลผลิตส่วนหน่ึง ส่งห้างสรรพสินค้าใหญ่หลายแห่ง 

ส าหรับการขายส่งมังคุดผิวมันทุกเกรด ราคาเฉลี่ยที่สวนปี 2555  อยู่ที่ 25 บาท/กก. 

ขณะที่ราคาขายของชาวสวนทั่วไป ราคาระหว่าง 8 – 12 บาท/กก. เม่ือหักต้นทนุ

กล้ว คุณสมชายมีก่าไรจากการผลวตมังคุดผววมันเป็นเงวน14,267บาท/ไร่ นับว่าเป็น

ชาวสวนมังคุดท่ีประสบความส าเร็จคนหน่ึงท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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ข้อมูลจ าเพาะ คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ 

                ส าหรับข้อมูลส่วนตวัของคุณสมชาย บุญก่อเกื้อ น้ัน เขาเป็นชาวระยอง

โดยก าเนิด เกิดท่ีต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นนัก

ต่อสู้ด้านอาชีพท าสวนมาตลอด เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเดน่มาก ได้รับเลือกเป็น

เกษตรกรดีเด่นกห่งชาตว สาขาการใช้ววชาการเกษตรดทีี่เหมาะสมในปี 2549  

ล่าสุดคณะกรรมการจากส่านักส่งเสรวมกละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด

ระยอง ได้คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพการท่าสวน ปี 

2555 เข้ากข่งขันระดับประเทศต่อไป สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสายตรงท่ีคุณสมชาย โทร. 

081 – 3779536 หรือ 038 – 657178  

                                  ------------------------------------------------------- 

           *ผู้อ่านวยการกลุ่มววชาการกละฝึกอบรม ส่านักส่งเสรวมกละพัฒนาการเกษตร    

         เขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสรวมการเกษตร / 3 มกราคม 2556 

                 

 

            

 

 

 

 



 

                   

                                มังคุดผิวมัน 

                        

                     สติคเกอร์ประชาสัมพันธ์มังคุดคุณภาพ 

                           

                                       มังคุดผิวลาย                            



 

                 

                            ต้นมังคุดท่ีสมบูรณ์พร้อมออกดอก 

                  

                                 การแตกใบอ่อนของมังคุด 

                     

                        กล่องบรรจุมังคุดขนาดน้ าหนัก 5กก.                    



 

เก็บเกี่ยวมังคุด ระยะท่ี 2 เรียกว่า” ระยะสายเลือด “, ระยะท่ี3 และท่ี4 เรียก    “ระยะ

ออกสี” , ระยะท่ี 1 ยังอ่อนอยู่ ,  ระยะท่ี 5 และท่ี 6 ลูกด า สุกเกินไปขนส่งไกลไม่ได้ 



 

      มังคุดผิวมันคุณภาพ                              มังคุดผิวลายและคละเกรด 

                        

             ผอ.มนู โป้สมบูรณ์ น าคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลงาน 

โดยมีนายธรรมนูญ บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยองและคณะให้การต้อนรับ 

 

                   

                      คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ บรรยายให้ข้อมูล                             



                          

                  ผอ.มนู โป้สมบูรณ์ สอบถามข้อมูลการผลิตมังคุดผิวมัน 

      

                            ระยะดอกและผลอ่อนต้องระวังเพล้ียไฟ 

                  

                    ผลมังคุดท่ีถูกเพล้ียไฟท าลาย               ผลมังคุดท่ีสมบูรณ์                  


