´¥§»£²§²¯ทีเ่ ขียนขึน้ นี้ เพื่อเปนคูมือสําหรับประชาชนทั่วไป จะไดปลูก
และดูแลรักษาใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ความดีของหนังสือเลมนี้ ขอยกใหแกครู อาจารย
และผูมีพระคุณของขาพเจา ขอผิดพลาดใดๆ ทีม่ ขี า พเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเ ดียว

ฉลองชัย แบบประเสริฐ

ฉลองชัย แบบประเสริฐ

£²§²¯นอกจากใชบริโภคเปนอาหารในชีวติ ประจําวันแลว ผลมะละกอดิบ ผล
มะละกอสุก และสวนของยางยังใชเปนประโยชนทางดานอุตสาหกรรมไดอกี หลายๆ ดาน
เชน เนือ้ มะละกอดิบสามารถนําไปทํามะละกอเชื่อม แชอม่ิ ดองเค็ม หรือใชในโรงงานปลา
กระปอง ผลมะละกอสุกสามารถใชทํานํ้าผลไม ผลิตซอส ผลไมกระปอง แยมลูกกวาด และ
มะละกอผง เปลือกมะละกอใชทําเปนอาหารสัตว หรือสีผสมอาหาร ยางมะละกอใชใน
โรงงานผลิตเบียร ผลิตนํ้าปลา อาหารกระปอง อุตสาหกรรมเคมี และเครือ่ งสําอางค
เปนตน

โครงการผลิตเมล็ดพันธุแ ละปรับปรุงพันธุม ะละกอสถานีวจิ ยั ปากชอง

มะละกอ เปนผลไมที่นิยมรับประทานผลสุกทั้งในประเทศและตางประเทศ แตใน
ตางประเทศนัน้ นิยมมะละกอพันธุท ม่ี ผี ลขนาดเล็ก มีน้ําหนักตอผลไมเกิน 600 กรัม แต
มะละกอของไทยยังมีปริมาณการผลิตเพือ่ การสงออกโดยตรงมีนอ ย และพันธุที่ปลูกสวนมาก
เปนพันธุท ม่ี ผี ลขนาดใหญ จึงไมเหมาะสําหรับสงตลาดตางประเทศ สถานีวิจัยปากชองได
ผลิตมะละกอสายพันธุบริสุทธิ์ปากชอง 1 ซึง่ มีผลขนาดเล็กตรงตามความตองการของตลาด
ยุโรป มีรสหวาน 12-14 องศาบริกส นํ้าหนักผล 350 กรัม เปนพันธุที่เหมาะสําหรับสง
เสริมใหปลูกเปนการคาพันธุหนึ่ง นอกจากคุณสมบัตขิ องผลดังกลาวแลว มะละกอพันธุนี้จะ
มีลักษณะใบมี 7 แฉกใหญ ใบกวาง 50-60 ซม. ยาว 45-50 ซม. กานใบสีเขียวปนมวง
ยาว 70-75 ซม. ระยะเวลาปลูกประมาณ 8 เดือน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลไดใหผลผลิต 3035 กิโลกรัมตอตนในระยะ 18 เดือน และคอนขางทนตอโรคใบดาง
แปลงปลูกมะละกอพันธุป ากชอง 1
ทีส่ ถานีวจิ ยั ปากชอง

ลักษณะภายในของผลมะละกอพันธุป ากชอง

การผลิตมะละกอ ใหไดผลผลิตทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพจะตองเริม่ ปฏิบตั กิ ารตัง้ แตการเตรียม
ตนกลา การเตรียมแปลงปลูก การปลูก และการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกีย่ วผล ดังนี้

มะละกอไมเหมาะทีจ่ ะหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง เนือ่ งจากเสียคาใชจา ยใน
การดูแลรักษาในขัน้ แรกมาก เพราะพื้นที่กวางขวางและตนกลาที่งอกใหมๆ ตองการเอาใจ
ใสดแู ลอยางใกลชดิ
ดังนัน้ การเตรียมตนกลามะละกอใหแข็งแรงกอนแลวจึงยายปลูกลง
แปลงปลูก จึงเปนวิธที เ่ี หมาะสมกวาการหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง การเตรียมตนกลา
มะละกออาจใชวิธีตาง ๆ ได 2 แบบ คือ
1. เพาะเมล็ดลงถุง
2. เพาะเมล็ดลงแปลงเพาะ แลวยายลงถุง

โรงเรือนเพาะตนกลา

1. การเพาะเมล็ดลงถุง
การเพาะเมล็ดลงถุงโดยตรงนัน้ เปนวิธีที่สะดวก เตรียมดินผสมที่จะใชเพาะเมล็ด
ใหรวนโปรง โดยผสมดิน 3 สวน ปุย คอก 1 สวน และอินทรียว ตั ถุ 1 สวน คลุกเคลาใหเขา
กัน ปุย คอกนัน้ ควรเปนปุย คอกเกาทีส่ ลายตัวแลว และไมรอน สวนอินทรียว ตั ถุอาจเปนเศษ

หญาสับ แกลบหรือถานหรือเปลือกถัว่ ก็ได แลวแตจะหาอะไรไดในทองถิน่ นําดินทีผ่ สมแลว
ใสถุงขนาด 5 x 8 นิว้ ที่เจาะรูระบายนํ้าเรียบรอยแลวประมาณ 4 รู ตั้งเรียงไวกลางแจงใน
บริเวณที่สามารถใหนํ้าไดอยางสมํ่าเสมอทุกวัน หลังจากนัน้ ฝงเมล็ดมะละกอลงไปใตดนิ ให
ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตร ถุงละ 3 เมล็ด รดนํ้าใหชมุ ทุกเชาเย็น เมล็ดจะเริ่มงอกภายใน
10-14 วัน หลังปลูก เมื่อตนมะละกอมีใบจริง 2-3 ใบ ใหเลือกกลาตนทีแ่ ข็งแรงเอาไว
ถอนตนทีอ่ อ นแอออก
ในการเพาะเมล็ดนี้ ควรฉีดพนยาปองกันกําจัดราพวกแมนโคเซบผสมยาปองกัน
แมลงประเภทโมโนโครโตฟอสและยาจับใบฉีดครั้งแรกเมื่อตนกลาเริ่มงอกและหลังจากนั้น
ฉีดทุก ๆ 10 วัน จนกวาจะยายกลาลงแปลงปลูก ซึ่งจะสามารถยายกลาปลูกเมื่อเพาะเมล็ด
ได 45-60 วัน

ถอนแยกตนกลาในถุงใหเหลือตนทีแ่ ข็งแรงเพียงตนเดียว

หลังจากถอนแยกตนกลาเหลือตนเดียวแลว อาจสามารถเรงใหตน กลาเจริญเติบโต
ไดเร็วขึน้ โดยใหปยุ สูตร 21-21-21 ทีม่ ธี าตุอาหารรองผสมอยูด ว ย โดยใชปยุ อัตรา 2 ชอน
แกงตอนํ้า 20 ลิตร และผสมยาจับใบฉีดพนทุกๆ 7 วัน

2. การเพาะเมล็ดลงแปลงเพาะหรือกะบะเพาะแลวยายลงถุง
เตรียมแปลงเพาะกวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 3-5 เมตร ใหความยาว
แปลงอยูใ นแนวทิศเหนือใต ยอยดินใหละเอียดและผสมปุย คอกประมาณตารางเมตรละ 2
กิโลกรัม คลุกเคลาปุย คอกกับดินทีย่ อ ยแลวใหเขากัน แลวยกเปนรูปแปลงสูงจากระดับดิน
เดิม 15 ซม. แลวใชไมขดี ทํารองแถว ตามความกวางของแปลงลึกประมาณ 1 ซม. ใหแถว
หางกัน 25 ซม. จากนั้นโรยเมล็ดมะละกอลงในรองแถวใหหางกันพอประมาณ จนตลอด
แปลง หลังจากนัน้ จึงรดนํ้าใหชมุ ผสมดวยยาฆาแมลงเพือ่ กันมดคาบเมล็ดไป อาจใชเซฟวิน
85 หรือ S-85 ก็ได และรดนํ้าใหชมุ ทุกวันเชา-เย็น-เมือ่ ตนกลามีใบจริงได 2-3 ใบ หรือ
ประมาณ 21-25 วัน หลังจากเพาะใหยา ยกลาลงถุงพลาสติกขนาด 5 x 8 นิว้ ถุงละ 1 ตน
ตั้งเรียงไวในที่รมมีแสง 50% ฉีดยาพนปองกันโรคแมลง และใหปุยเชนเดียวกับการเพาะ
เมล็ดลงถุงโดยตรง

แปลงเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดลงกะบะพลาสติก ก็ปฏิบัติคลายๆกัน โดยเอากระดาษหนังสือ
พิมพรองกนตะกราพลาสติก
แลวใสดนิ ผสมเชนเดียวกับทีเ่ ตรียมสําหรับเพาะในถุงลงไป
เกลีย่ ผิวหนาดินใหเรียบ ทํารองแถวเพาะหางกันประมาณ 10 ซม. แลวนําเมล็ดมะละกอ
หยอดลงไป รดนํ้าซึง่ ผสมยากันมดใหชมุ รดนํ้าใหชมุ ทุกวันเชา-เย็น เมื่อกลามีใบจริงแลวจึง
ยายลงถุงตอไป และเมือ่ ตนกลาในถุงแข็งแรงดีแลว จึงนําไปปลูกได ระยะเวลาตั้งแตเพาะ
เมล็ดจนถึงยายกลาลงปลูกในแปลงไดใชเวลาประมาณ 45-60 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมที่
สุดสําหรับการเพาะกลามะละกออยูในชวงกลางเดือน มกราคม สามารถยายกลาปลูกไดใน

ราวกลางเดือนมีนาคมและจะเริม่ เก็บผลไดตง้ั แตเดือนตุลาคมเปนตนไป ซึ่งจะมีผลไมชนิด
อืน่ ๆ ในทองตลาดออกนอยทําใหจําหนายไดราคาสูง

£²§²¯ เปนไมผลทีช่ อบดินรวนปนดินทราย ดินเหนียวปนดินรวน หรือดินรวนที่
มีการระบายนํ้าดี มีอนิ ทรียว ตั ถุมาก ไมชอบนํ้าขัง และควรมีหนาดินลึกไมนอ ยกวา 1 เมตร
ชวงระดับความเปนกรด-ดาง (pH) ทีเ่ หมาะสมคือ 5.5-7 มะละกอไมทนดินเกลือและไม
ทนลม แหลงปลูกจึงควรหลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ ลี มแรง ถาหลีกเลีย่ งในการเลือกพืน้ ทีท่ ม่ี ลี มแรง
ไมไดควรทําแนวไมกนั ลมโดยรอบดวย
มะละกอจะเจริญเติบโตไดดี ถาไดรบั แสงแดดเต็มที่ มะละกอมีกานใบยาวและกลุม
ใบจะมีมากที่ยอด จึงไมควรปลูกมะละกอใหชิดกันเกินไป จะทําใหไมสะดวกในการปองกัน
กําจัดศัตรูของมะละกอ
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4 x 3 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร หรือ 2.5 x 3 เมตร แหลง
ปลูกมะละกอควรอยูใกลเมืองหรือมีทางคมนาคมสะดวก เนื่องจากผิวมะละกอบาง ทําใหเกิด
การชอกชํ้าในการขนสงไดงา ยกวาผลไมชนิดอืน่ ๆ

1. ไถพื้นที่ปราบวัชพืช 2 ครัง้ ๆ แรกดวยไถ 3 ผาน หรือ 4 ผาน ครัง้ ที่ 2 ใหยอ ย
ดินใหเล็กดวยผาน 7
2. วัดระยะแปลงปลูกตามความตองการ ควรปกหลักเล็ก ๆ หางจากหลักหลุมปลูก
อีก 2 หลั โดยปกใหหา งขางละ 50 เซนติเมตร
หลักหลุมปลูก

3. ขุดหลุมปลูกเปนรูปสีเ่ หลีย่ มใหขอบหลุมหางจากหลักกลางประมาณ 25 ซม.
และขุดลึก 50 ซม. เอาดินขึน้ ไวบนปากหลุมอยาใหโดนหลักเล็กทัง้ 2 ซึ่งจะเปนหลักบังคับ
ระยะปลูก
หลักกลาง

4. ใสปุยคอกเกา ๆ ประมาณ 1 พลัว่ หรือครึง่ บุง กีล๋ งบนดินทีข่ ดุ ขึน้ มา และใสรอ ก
ฟอสเฟตลงไปอีก 100 กรัม ถาไมมีรอกฟอสเฟตใหใชปุยสูตร 15-15-15 ใสแทนจํานวน
20 กรัม หรือประมาณ 2 ชอนแกงตอหลุม คลุกเคลาดินกับปุย ใหเขากันดี แลวใชจอบกลบ
ดินลงหลุมใหเสมอปากหลุม
ใสปุยสูตร 15-15-15 : 20 กรัม
หรือ รอกฟอสเฟต : 100 กรัม

5. กอนปลูก หาไมไผยาวประมาณ 1 เมตร ทําเครือ่ งหมายทีต่ ําแหนง 0.00, 0.50
เมตร และ 1 เมตร เปนเครือ่ งหมายตนปลูก เพื่อใหแถวปลูกตรงกันทุกดาน

ปกติแนะนําใหเกษตรกรเพาะกลา ในชวงกลางหรือปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะ
สามารถยายตนกลาลงปลูกไดประมาณกลางเดือนมีนาคม และจะเก็บเกีย่ วผลไดตง้ั แตเดือน
ตุลาคมเปนตนไป ซึ่งจะเปนชวงที่มีผลไมประเภทอื่น ๆ ในทองตลอดออกนอยทําใหมะละกอ
มีราคาสูง ถึงแมวาเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกโดยอาศัยนํ้าฝนก็จะมีผลผลิตออกขายไดยาวนาน
แตถาเพาะเมล็ดชาหรือยายปลูกชาจะทําใหชว งทีม่ ะละกอออกดอกติดผลตรงกับชวงแลงตอง
ใหน้ําชลประทานมาก จะเสียคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ มาก การเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงที่ไดราคาสูง
จะไดนอยกวา

ใหนําตนกลาเรียงกระจายไวตามหลุมตาง ๆ หลุมละหนึง่ ถุง หลังจากนัน้ กรีดถุง
พลาสติกออก เอาตนกลาวางใหตรงตําแหนงระยะปลูกกลางหลุม กลบดินใหแนน โดย
เฉพาะรอบ ๆ โคนตนเพือ่ ใหรากจับดินใหมไดเร็ว ตนจะตรงกันทุกแถวแลวรดนํ้าใหชมุ

เตรียมตนกลาไวบริเวณหลุมปลูก

ตนกลาที่สมบูรณแข็งแรง ซึง่ ยายลงแปลง
ปลูกเรียบรอยแลว

ถาเกษตรกรปลูกมะละกอชวงตนฤดูฝน จะชวยประหยัดทุนและแรงงานในการให
นํ้า โดยเฉพาะในชวงปลูกใหม ๆ จะตองใหน้ํากับตนกลามะละกอจนตั้งตัวได โดยรดนํ้า 2-3
วันตอครัง้ และทีส่ ําคัญคือชวงทีม่ ะละกอออกดอกติดผลเปนชวงทีต่ อ งการนํ้ามาก การขาด
นํ้าจะทําใหดอกรวง ผลรวง ผลไมสมบูรณ การใหน้ํากับตนมะละกออยางสมํ่าเสมอ จึงทํา
ใหมะละกอมีผลผลิตสูง โดยเฉพาะมะละกอทีป่ ลูกในทีด่ อน หรือในเขตจังหวัดในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

แปลงปลูกมะละกอ

ตนมะละกอกําลังเจริญเติบโต

ปุยมะละกอที่เตรียมไวสําหรับรองกนหลุมนัน้ ยังไมพอเพียงสําหรับการเจริญเติบโต
และใหผลผลิต จึงตองมีการใหปุยเสริมเพิ่มขึ้น เพื่อใหมะละกอมีการเจริญเติบโตเต็มที่ มี
ลําตนทีส่ มบูรณแข็งแรง การใสปยุ อินทรียจ ะใสหลังจากปลูกแลว 2-3 เดือน โดยแบงใส 34 ครัง้ ในระยะ 1 ป ตลอดชวงฤดูฝน แบงใสครั้งละประมาณ 5 กิโลกรัมตอตน
ปุย วิทยาศาสตร อาจใชปุยทางใบสูตร 21-21-21 ชนิดทีม่ อี าหารธาตุรองฉีดพน
ทุก 14 วันตอครัง้ หลังยายปลูกเพือ่ ใหตน กลาแข็งแรง โดยใชในอัตรา 2 ชอนแกง ตอนํ้า 20
ลิตร
ขณะเดียวกัน ก็อาจใชปยุ ทางดินสูตร 15-15-15 อัตราตนละ 50 กรัมหลังจาก
ยายปลูก 1 เดือน และใสทกุ เดือนจนถึงเดือนที่ 3 หลังยายปลูกจะใสเพิม่ เปนตนละ 100
กรัมทุกเดือน เมือ่ มะละกอติดผลแลวจะใสปยุ สูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กรัม ผสม
กับยูเรีย อัตรา 50 กรัมตอตน
วิธกี ารใหปยุ วิทยาศาสตรทางดิน ใหใสปยุ หวานทางดิน พรวนกลบแลวรดนํ้าตาม
อยาใสปยุ กลบโคนตน

ในระยะที่ปลูกมะละกอใหมๆ เกษตรกรสามารถปลูกพืชแซมรวมกับมะละกอในชอง
วางระหวางแถว ระหวางตน เมือ่ มีวชั พืชขึน้ การดายหญาพืชแซมควรดายหญามะละกอไป
ดวย แตการดายหญาดวยจอบควรระวังคมจอบสับตนหรือรากมะละกอ จะทําใหตนมะละกอ

ชะงักการเจริญเติบโต หรือทําใหเกิดโรครากเนาได ทางทีด่ คี วรใชเศษหญาแหงคลุมโคนตน
ใหหนา ๆ จะทําใหไมมเี มล็ดหญางอกใหม

มะละกอเปนพืชทีม่ ดี อก 3 ชนิดอยูค นละตน คือ
ตนตัวผู จะมีดอกตัวผูลวนเปนจํานวนมากอยูบ นกานชอยาวทีแ่ ตกแขนง ถาพบควร
ตัดทิ้งเพราะไมใหผล หรือใหผลไดก็ไมสามารถจําหนายไดคมุ คาเทาตนตัวเมีย หรือตน
สมบูรณเพศ

ลักษณะดอกเพศผูไ มใหผล

ตนตัวเมีย จะมีแตดอกเพศเมียเทานัน้ ดอกจะออกจากสวนมุมดานใบติดลําตน
เปนดอกเดีย่ วหรือดอกชอ รังไขมีรูปรางปอม ใหผลคอนขางกลม ชองวางในผลมีมากจึงไม
คอยนิยมเชนกัน

ลักษณะดอกเพศเมียทีใ่ หผลคอนขางกลม

ลักษณะการติดผลของมะละกอพันธุป ากชอง 1
ดอกเพศเมียใหผลคอนขางกลม

ตนสมบูรณเพศ จะมีชอ ดอกติดกันเปนกลุม ตนสมบูรณเพศจะมีดอกสมบูรณเพศ
และดอกตัวผูอ ยูใ นชอดอกเดียวกัน และดอกสมบูรณเพศจะมี 3 ชนิดตามตําแหนงของเกสร
ตัวผู ดอกสมบูรณเพศชนิดธรรมดา (Elongata) ทําใหผลมีรูปรางทรงกระบอกสวย เปนที่
นิยมของตลาด ผลทีเ่ กิดจากดอกสมบูรณเพศทีด่ อกตัวผูต ดิ อยูก บั รังไข (Intermediate) ทํา
ใหผลบิดเบี้ยว และดอกสมบูรณเพศทีท่ ําใหผลเปนพลูลกึ (Pantandria) ผลจากดอกสมบูรณ
เพศสองชนิดหลังนี้ ไมเปนทีต่ อ งการของตลาด
เกษตรกรผูปลูก ตองหมัน่ คอยตรวจดูและปลิดออกตัง้ แตผลยังเล็กๆ นอกจากนัน้
แมวา มีดอกสมบูรณเพศชนิดธรรมดา แตถา ชอดอกแตกแขนงและติดผลดก ผลจะเบียดกัน
มาก ทําใหผลเล็กได จึงขอแนะนําใหเด็ดผลเล็กทีอ่ ยูท แ่ี ขนงขางออก ใหเอาไวแตผลทีป่ ลาย
ชอดอกจึงจะไดผลใหญสมํ่าเสมอกันทัง้ ตน ถาทําทั้งสวนจะทําใหมขี นาดผลเกินมาตรฐาน จะ
สามารถขายงายและปองกันการโคนลมไดอกี ดวย

ลักษณะดอกสมบูรณเพศชนิดธรรมดา ใหผลมีรปู รางทรงกระบอกสวย

ลักษณะดอกสมบูรณเพศทีด่ อกตัวผูต ดิ อยูก บั รังไขใหผลมีรปู รางบิดเบีย้ ว

ลักษณะดอกสมบูรณเพศทีใ่ หผลเปนรองลึก

เพลี้ยไฟ
เพลีย้ ไฟเปนแมลงขนาดเล็กมาก มี 6 ขา มีลําตัวแคบยาว สีเหลืองซีด เมือ่ โตเต็มที่
มีปกยาวบนหลังจึงบิดไดและปลิวไปตามลมไดดวย มักพบระบาดในชวงปลายฤดูฝนถึงตน
ฤดูแลง อาการที่พบใตผิวใบจะแหงเหี่ยว โดยเฉพาะเสนกลางใบหรือขอบใบแหงเปนสีนํ้าตาล
ถาเปนกับผลทําใหผลกรานเปนสีน้ําตาล ในฤดูฝนจะไมคอยพบ ถาพบอาจใชนํ้าฉีดพนแรง
ๆ ใหหลนไป หรือใชยาฆาแมลงพวกไดเมชโซเอท หรือโมโนโครดตฟอส ฉีดพน 2-3 ครัง้
ทุก 5-7 วัน

ไรแดง
เปนสัตวขนาดเล็กมี 8 ขา จะทําใหผิวใบจะไมเขียวปกติเกิดเปนฝาดาง ถาดูใกลๆ
จะพบตัวไรสีคลํ้าๆ อยูเ ปนจํานวนมาก เดินกระจายไมวองไว หรืออาจเห็นคราบไรสีขาว
กระจายอยูทั่วไป แมลงศัตรูธรรมชาติคอื ดวยเตาเล็ก ตัวดําลําตัวรี ตัวออนดวงเตาก็กนิ ไรได
ดี

ลักษณะของใบมะละกอที่ถูกไรแดงทําลาย

ถามีไรระบาดมากใหใชยากําจัดไรพวกไดโดโฟล เชน เคอเรน ไดโคล ฯลฯ ในอัตรา
30-40 ซีซี ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน

แมลงวันทอง
แมลงวันทองเปนแมลงทีท่ ําลายผลไมหลายชนิด โดยจะวางไขที่ผลขณะแก ทําให
หนอนทีฟ่ ก เปนตัว ทําลายเนือ้ ของผลเสียหาย เมือ่ อยูบ นตนหรือในขณะบมผล

แมลงวันทองจะระบาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่ดินชื้น
ตัวเต็มวัยจะขึน้ จากดินมาผสมพันธุก นั และวางไขไดหลายจิด ชวงทีท่ ําความเสียหายใหกบั
เกษตรกรมากทีส่ ดุ คือ ระยะทีเ่ ปนตัวหนอน มักจะพบในมะละกอสุกทําใหผบู ริโภคเสียความ
รูสึกในการรับประทาน
การปองกัน
ทางปองกันคือ เก็บผลมีสีเหลืองที่ผิว 5% ของพื้นที่ผิวผล ไมปลอยใหสกุ คาตน
รวมกับการใชมาลาไธออนฉีดพนทําลายตัวเต็มวัย และลอตัวผูด ว ยเมธธิลยูจนี อล ผสมยาฆา
แมลงพวกมาลาไธออน อัตรา 1:1 หรือหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพ หรือเก็บผลทีเ่ นา
เสีย เนือ่ งจากแมลงและโรคออกจากแปลงปลูกฝงดินลึกๆ หรือเผาไฟ

เพลีย้ ออน
เพลีย้ ออน เปนแมลงดูดทีส่ ําคัญชนิดหนึง่ ในมะละกอ สันนิษฐานกันวาเปนตัวถาย
ทอดโรคใบดางเหลืองทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส ซึ่งโรคนี้พบวากําลังเปนกับมะละกอในแหลงผลิต
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ผลมะละกอถูกโรคและแมลงทําลาย

โรคใบดางของมะละกอ
อาการทีเ่ กิดกับตนกลามะละกอจะแสดงอาการใบดางผิดปกติ ใบมีขนาดเล็กลง สี
ซีดตอมาใบรวงและทําใหตนตาย
สําหรับตนทีโ่ ตแลว จะแสดงอาการโดยใบยอดเหลืองซีด ใบมีขนาดเล็กลง กานใบ
สั้น ใบดางสีเหลืองสลับเขียว สวนตนหรือกานใบจะพบจุดหรือขีดสีเขม มะละกอจะใหผลผลิต
นอยหรือไมไดผลเลย

สาเหตุเกิดจากเชือ้ ปาปายาริงสปอทไวรัส ถาพบวาเปนโรคตองโคนทิง้ และไมนํา
มีดที่มีเชื้อไปตัดตนดีเพราะจะทําใหเชื้อแพรกระจายไปไดและฉีดพนยาปองกันเพลี้ยออน
หรือเพลีย้ อืน่ ๆ บางชนิด เชน เพลี้ยไกฟา ไมใหมาดูดกินนํ้าเลีย้ งจากตนมะละกอทีป่ กติ นอก
จากนีอ้ าจใชพนั ธุต า นทานปลูกก็ได

อาการใบดางของมะละกอทีถ่ กู เชือ้ ไวรัส
เขาทําลาย

อาการลําตนของมะละกอทีถ่ กู เชือ้ ไวรัส
เขาทําลาย

โรคราแปง
ลักษณะอาการ
อาการปรากฏบนใบและบนผลที่มีสีเขียว
เกิดคราบฝุน ของเชือ้ ราเปนขุยสีขาวๆ
คลายแปงทีบ่ นใบ กานใบ และผล ใบออนทีถ่ กู ทําลายจะรวงหรือใบเสียรูป ยอดชะงักการ
เจริญเติบโต ผลออนมากๆ ถาเปนโรคผลจะรวง แตถาเปนกับผลโตผลจะไมรวงยังเจริญเติบ
โตได แตผิวจะกราน และขรุขระไมนาดู สวนทีก่ า นนัน้ มีสเี ทาจาง ๆ แผลจะมีขอบเขตไมแน
นอน
สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
โรคนีม้ สี าเหตุเกิดจากเชือ้ รา Oidium sp. โดยเชือ้ ราจะสรางสปอรปลิวไปตามลม
แพรระบาดไปไดไกล ๆ โรคนีม้ กั จะเกิดในปลายฤดูฝนหรือตนฤดูหนาว

การปองกันกําจัด
ควรพนดวยสารปองกันกําจัดโรครา เชน เบโนมีล 10 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือได
โนแคพ 20 กรัมตอนํ้า 30 ลิตร

โรคโคนเนา
ลักษณะอาการ
อาการของโรคพบทัง้ ทีร่ าก และโคนลําตน อาการเนาทีโ่ คนตนจะเนาบริเวณระดับ
ดิน แผลจะลุกลามมากขึน้ และจะปรากฏอาการที่ใบทําใหใบเหีย่ วและเหลือง ยืนตนตาย
หรือลมไดงา ยทีส่ ดุ เพราะเมือ่ โคนลําตนเนา ก็หมายถึงภายในเนือ้ เยือ่ จะเนาเละหมด ไมมี
สวนแข็งแรงทีจ่ ะทรงตัวอยูไ ด
สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
โรคโคนเนาเกิดจากเชือ้ Phytophthora plamivora พบเปนมากในฤดูฝน เชื้อราเปน
พวกเชื้อราในดิน เมื่อมะละกอเจริญเติบโต เชื้อรานี้จะแพรระบาดไดรวดเร็ว เมือ่ มีความชืน้
สูงโดยสปอรจะไหลไปกับนํ้าเขาทําลายตนอืน่
การปองกันและกําจัด
ถาหากมีน้ําทวมขังชืน้ แฉะจะเปนสาเหตุใหเกิดโรคนีไ้ ดงา ย การจัดระบบปลูกใหมี
การระบายนํ้าที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปน ฉะนัน้ เมือ่ ปรากฏอาการของโรคควรถอน ขุดทําลาย ถา
ตรวจพบวาโรคนีเ้ ริม่ เขาทําลายก็ควรรดดวยสารเคมี เชน เมธาแลคซีล 20 กรัมตอนํ้า 20
ลิตร ฟอสเอ็ทธิลอลูมนิ ม่ั 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

โรคแอนแทรคโนส
ลักษณะอาการ
อาการทีผ่ ลออนจะเกิดจุดและเนาเสียหาย สวนทีผ่ ลแกจะเกิดจุดแผลสีน้ําตาลลุก
ลามเปนวงกลม เมื่อผลใกลสุกมีความหวานมากขึ้น และเนือ้ เริม่ นิม่ อาการของโรคจะยิง่ ลุก
ลามรวดเร็วและเปนรุนแรง ลักษณะอาการทีเ่ ห็นไดชดั คือแผลกลมนุม และเปนวงซอน ๆ
กัน เปนไดทง้ั บนตนและในระหวางบมตลอดจนในชวงวางขายในตลาด

แอนแทรคโนสทําลายผลมะละกอ

สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
เกิดจาก เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporieides (Glomerella cingulata) เชือ้ รา
ชนิดนี้ ทําลายทัง้ ใบออนและผล ความสําคัญและพบระบาดเสมออยูท ผ่ี ลสปอรของเชือ้ ราดัง
กลาวจะแพรระบาดไปยังผลมะละกอในตนเดียวกันและตนอืน่ ๆ ตลอดจนในภาชนะบรรจุ
ผลมะละกอไดโดยงาย โดยอาศัยอาการสัมผัสติดไปหรือลมเปนพาหนะนําเชือ้ โรคไป
การปองกันและกําจัด
ถาโรคระบาดในแปลงปลูกขัน้ รุนแรงก็พน ดวยสารเคมี เชน เบโนมีล 10 กรัมตอนํ้า
20 ลิตร แมนโคเซป แคปแทน 48 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

มะละกอจะมีผลเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 7-8 เดือน และจะใหผลแกทะยอยกันไป
เรือ่ ย ๆ มะละกอมีอายุยนื ยาวมากนอยขึน้ อยูก บั การดูแลรักษา ยิง่ อายุมากตําแหนงของผล
จะอยูสูงขึ้นไปมาก ทําใหไมสะดวกในการเก็บเกี่ยวผล การปลูกมะละกอในบางเขตจึงนิยม
เก็บเกี่ยวผลจนอายุประมาณ 11/2- 2 ป จึงปลูกใหม ปกติผลผลิตมะละกอจะได 3-4 ตัน
ตอไร ถาใชระยะปลูก 4 x 4 เมตร แตถา ปลูกใหถข่ี น้ึ จะไดผลผลิตสูงขึน้ มะละกอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไมคอ ยมีผลในฤดูแลง เนือ่ งจากการขาดนํ้าชลประทานทําใหดอก และ

ผลออนมะละกอรวง จึงมีความจําเปนมากจะตองปลูกในแหลงทีม่ นี ้ําชลประทาน เพือ่ ใหได
ผลผลิตสูงและตอเนือ่ งยาวนาน

เลือกเก็บเกีย่ วผลทีผ่ วิ สีสม ประมาณ 5 เปอรเซนต

การเก็บเกีย่ วผล ใหใชมดี หรือกรรไกรตัดขัว้ ผลมะละกอใหตดิ ตน แลวตัดขัว้ ผล
มะละกอทีย่ าวออกภายหลัง หามใชมอื บิดผลเพราะทําใหขว้ั ชํ้า และเชือ้ ราสามารถจะเขา
ทําลายทางขัว้ ทีต่ ดิ ตนทําใหตน เนาเสียหายได เลือกเก็บเกี่ยวผลที่มีผิวสีสมประมาณ 5 เปอร
เซนตของพื้นที่ผิวผล ผลทีเ่ ก็บควรใสภาชนะหรือเขงทีก่ รุกระดาษหลาย ๆ ชัน้ หรือกลอง
กระดาษ ระวังไมใหยางเปอนผิว ติดผล วางเขงหรือกลองไวในที่รม เคลือ่ นยายไปทีค่ ดั ขนาด
ดวยความระมัดระวัง

เก็บเกีย่ วผลมะละกอใสเขงทีก่ รุกระสอบ

การปลูกมะละกอใหไดผล มีคณ
ุ ภาพของผลดีตอ งมีการดูแลตัง้ แตระยะเริม่
แรกเมือ่ กลามะละกอยังเล็กจนกระทัง่ ถึงระยะเก็บเกีย่ วผล โดยยึดหลัก ดังนี้
1. ตนกลาตองสมบูรณแข็งแรง ไมอยูในถุงนานเกินไป
2. หลุมปลูกตองมีการระบายนํ้าดี มีอาหารอุดมสมบูรณ
3. ใหน้ําชลประทานอยางสมํ่าเสมอไมใหขาดนํ้าโดยเฉพาะชวงติดผลและผลเจริญ
4. มีการใหปุยเพิ่ม และมีการปองกันแมลงและโรคอยางตอเนือ่ ง
5. มีการตรวจดู ทําลายวัชพืชและพืชอาศัยของโรคแมลง ในบริเวณขางเคียงไมให
รบกวน
6. ในระยะทีต่ น มะละกอยังเล็ก ควรตรวจดูตน โดยเฉพาะใบแกดา นบน และดาน
ลางใบวามีไร เพลี้ยไฟ หรือโรคจุดเขาทําลายหรือไม
7. ตรวจดูวา มีตน แคระแกรน หรือตนใบดางยอดดาง หรือไม ถาพบตนแคระแก
รนใหถอนตนตรวจดูราก ถาใบดางใหเผาไฟทําลายทิง้
8. เก็บใบและตนใบแหง ออกเผาไฟ
9. นอกจากฉีดพนยาปองกันกําจัดแมลงทีต่ น และใบแลว ใหราดยาปองกันกําจัด
แมลงทีโ่ คนตนปองกันมด และฆาเพลีย้ หอยมายังสวนผลทุก 2 สัปดาหตอ ครัง้
10. เก็บเกี่ยวผลที่ผิวเริ่มมีสีเหลืองประมาณ 5% ของพื้นที่ผิวผล
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