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กรมพัฒนาทีด่ ิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์ ข่าวสารเพือ่ พีน่ ้ องเกษตรกร

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 14
ประจําเดือนธันวาคม 2552
เรี ยบเรี ยงโดย นายนคร สื บแสน กลุ่มวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สวัสดีครับพี่นอ้ งหมอดินอาสาหมู่บา้ นและตําบลที่เคารพ จดหมายข่าวหมอดินฉบับนี้ ขอเสนอ
ความรู ้เกี่ยวกับโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของมะละกอ จากที่นายหมอดินได้มีโอกาสเยี่ยมชมสวน
ของหมอดินหลายท่าน พบว่าปลูกมะละพันธุ์ฮอลแลนด์เป็ นส่ วนใหญ่ เนื่องจากขณะนี้เป็ นพันธุ์ที่นิยม ราคา
และการตลาดค่อนข้างดี บางพื้นที่มีการส่ งเสริ มและรับซื้อจากบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจด้านนี้ การปลูกมะละกอพันธุ์
นี้ทาํ รายได้แก่หมอดินพอสมควร นับเป็ นอาชีพเสริ มที่ดี การปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ที่นายหมอดินได้
เยี่ยมชมสวนของหมอดินทุกรายทั้งจังหวัดน่ าน แพร่ พะเยา และเชี ยงรายมีปัญหาเรื่ องโรคแอนแทรคโนส
บางแห่ งต้องตัดทิ้งทั้งสวน ดังนั้นจดหมายข่าวหมอดินฉบับนี้ จึงนําเสนอรายละเอียดของโรคและมะละกอ
พันธุ์ฮอลแลนด์ เพื่อให้หมอดินหาทางป้ องกันกําจัดต่อไป
มะละกอพัน ธุ์ ฮ อลแลนด์ มี ล ัก ษณะลํา
ต้น ใหญ่ สี เขี ย ว ใบมี 11 แฉกใหญ่ กลางใบมี
กระโดงใบ 1 ใบ ก้านใบมีสีเขียวตั้งขึ้น ดอกออก
เป็ นช่อ ติดผลดก รู ปทรงกระบอกคล้ายลูกฟั กอ่อน
อายุ เก็บเกี่ ย ว 8 เดื อน นํ้า หนักผลประมาณ 8002,000 กรัม ต่อผล เนื้ อสี แดงอมส้ม ไม่เละ ผลผลิต
ต่อต้น 60-80 กิโลกรัม ปลายผลจะป้ านคล้ายผลฟัก
อ่อน
มะละกอพันธุ์น้ ี นํามาจากประเทศฮอลแลนด์
เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ปลูกครั้งแรกที่อาํ เภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ลักษณะประจําพันธุ์
1.ใบ มีสีเขียวเข้ม แยกออกเป็ นแฉก ๆ นับ

ได้ใบละ 11 แฉก กลางใบจะมีกระโดงใบอีก 1
ใบ (มีขนาดเล็ก)
2.ก้านใบสี เขียวอ่อน ตั้งตรง ความยาว 60–
80 เซนติเมตร
3.ลําต้น ฐานลําต้นใหญ่ ลําต้นคล้ายทรง
เจดีย ์ ข้อลําต้นถี่
4.ราก รากใหญ่ออกรอบลําต้น รากแขนง
และรากฝอยออกทัว่ ทรงพุม่
5.ดอก กลีบดอกสี ขาวนวล เกสรสี เหลือง
อ่อน ดอกสมบูรณ์เพศจะมีรูปทรงกระบอก
6.ผลรู ปทรงกระบอก ใน 1 ช่อ จะมีผล
ติด 1 – 3 ผล ควรปลิดทิ้งให้เหลือเพียง 1 ผล
ต่อช่อ

มะละกอฮอลแลนด์เป็ นพันธุ์ที่นิยมรับประทาน
ผลสุ กนํ้าหนักต่อผล 0.8–2 กิโลกรัม ขนาดของผล
ใหญ่ปานกลาง ผลผลิตในขณะนี้จาํ หน่ายทั้งตลาด
ในประเทศ และส่ งออกไปขายตลาดต่างประเทศ
ได้ดี ขนาดผลผลิตของต่างประเทศ มีน้ าํ หนัก 800
-1,500 กรัม อายุ 10 เดือน ให้ผลผลิต 60-80 กิโล
กรัมต่อต้น
7.เนื้อหนา 2.5-3.0 เซนติเมตร เนื้อสี แดงอมส้ม
ไม่เละ ความหวาน 11-13 Brix
วิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์
ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ าํ ขัง ดินที่
เหมาะสม มีความเป็ นกรดเป็ นด่าง 5.5-5.0 ระยะ
ปลูก3x4 เมตร ปลูกได้ 150 ต้นต่อไร่ ปลูกโดยใช้
กล้าชําถุง ปลูกเมื่อกล้าอายุ 1 เดือน
การดูแลรักษา
ระยะติดผลอ่อนและก่อนการเก็บเกี่ยวใส่ สูตร
13-13-21 ใส่ รอบๆ ต้น จํานวน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น
หลังปลูกได้ 7-8 เดือน การให้น้ าํ ควรให้แบบพ่น
ฝอย การกําจัดวัชพืช ระยะแรกต้นกล้ายังเล็ก ควร
ใช้แรงงานคน ถอนวัชพืชทิ้ง ไม่ควรใช้จอบถาก
หรื อขุด เพราะจะทําให้รากเป็ นแผล เชื้อราจะเข้า
ทําลายได้ง่าย เมื่ออายุประมาณ 2 – 3 เดือน ลําต้น
สู งขนาด 50-70 เซนติเมตร ทรงพุม่ กว้างประมาณ
1 เมตร ควรกําจัดวัชพืชออกให้หมด ถ้ามีทุนอาจ
ใช้พลาสติกสี ดาํ คลุมดินก่อนปลูก ทําให้ประหยัด
ค่าแรงงานได้มาก
โรคและแมลง
มะละกอฮอลแลนด์มีศตั รู ที่สาํ คัญ คือ
1.โรคโคนเน่า เกิดจากเชื้อราในดิน ป้ องกัน
กําจัดด้วยสารป้ องกันกําจัดเชื้อรา แมนโคเซป หรื อ
เมธาแลคซิล 20 กรัม ต่อนํ้า30 ลิตร

หิ นโคลนสี แดง
2.โรคราแป้ ง เกิดบนใบและผลส่ วนที่เป็ นสี
เขียว ลักษณะเป็ นขุยสี ขาว ป้ องกันกําจัดด้วยสาร
เบโนมิล 10 กรัม ต่อนํ้า 20 ลิตร
3.โรคใบด่าง ใบมีขนาดเล็กลง สี ซีด ต่อมาใบ
จะร่ วง ยอดเหลืองซีด ก้านใบสั้น ใบด่างสี เหลือง
สลับเขียว สาเหตุเกิดจากแมลง เช่น เพลี้ยอ่อนมา
ดูดกินนํ้าเลี้ยง ถ้าแมลงซึ่งไปกัดดูด ต้นที่เป็ นโรค
แล้ว มากัดดูดต้นที่ยงั ไม่เป็ นโรค โรคก็จะลาม เข้า
ต้นที่ถูกกัดดูดอีก ต้องกําจัดโดยตัดทิ้ง ให้ไกลจาก
แปลงมะละกอ หรื อ เผาทําลายเสี ย
4.โรคแอนแทรคโนส มีอาการเป็ นจุดสี น้ าํ
ตาล ลุกลามเป็ นวงกลม เมื่อผลสุ กจะมีความหวาน
น้อยลง เนื้อสุ กจะลามมากขึ้น เป็ นแผลกลมนุ่ม
และเป็ นวงซ้อนกัน ป้ องกันกําจัดด้วยสารแมนโด
เซป 50 กรัม ต่อนํ้า 50 ลิตร หรื อเบโนมิล 10 กรัม
ต่อนํ้า 20 ลิตร
5.แมลง
5.1เพลี้ยอ่อน เป็ นตัวถ่ายทอดโรคใบด่าง
เหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัส ป้ องกันกําจัดด้วย สารอี
โทรเพนฟรอกด์ 30- 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร
5.2เพลี้ยไฟ เป็ นแมลงกัดเขี่ย ดูดนํ้าเลี้ยง
ทําให้ใบ เส้นกลางใบและขอบใบแห้งเป็ นสี น้ าํ
ตาล ทําให้ผลกร้าน ป้ องกันกําจัดด้วยสารอบาแมค
ติล 10 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร
5.3ไรแดง ทําให้ใบเป็ นด่าง ป้ องกันกําจัด
ด้วยสารไดโคเฟส ในอัตรา 30 -40 กรัมต่อนํ้า 20
ลิตร
โรคที่สาํ คัญที่พบในพื้นที่ปลูกมะละกอฮอล
แลนด์ของหมอดิน คือ โรคแอนแทรคโนส และโรค
ใบด่างวงแหวน ในที่น้ ีจะให้รายละเอียดของโรค
แอนแทรคโนส ดังนี้
แอนแทรคโนส (anthracnose) เป็ นโรคที่สาํ คัญ
ที่สุดของไม้ผลในเขตร้อน มีการระบาดได้แทบทุก

แทบทุกระยะการเจริ ญเติ บโตของพืช สาเหตุ เกิ ดจาก
เชื้อรา Colletorichum gloeosporioides และทําลายไม้
ผลได้หลายชนิ ด เมื่อระบาดทําลายระยะกล้าจะทําให้
เป็ นจุดเล็กๆ สี น้ าํ ตาลเกิดกระจายบนใบอ่อน ทําให้ใบ
เจริ ญผิดปกติใบบิดเบี้ยว เมื่อแพร่ ระบาดเข้าทําลายยอด
อ่อน ในปริ มาณมากทําให้ใบแห้งตาย บริ เวณลําต้นกล้า
ที่มีสีเขียวจะเป็ นจะสี น้ าํ ตาล เนื้ อเยื่อเน่ าตาย เชื้อราเข้า
ทําลายทําให้ตน้ กล้าหักพับ ในระยะต้นโตจะพบอาการ
ใบที่ แ ตกใหม่ เ ป็ นจุ ด สี น้ ํา ตาล เนื้ อ เยื่ อ ใบที่ เ ป็ นโรค
บริ เวณกลางจุดมักแตกเป็ นรู เชื้ อราแพร่ ระบาดเข้าช่อ
ดอกทํา ให้ ช่ อ ดอกเน่ า ดํา ทํา ให้ ผ ลไม้ใ นระยะที่ ผ ล
พัฒนาขนาดปรากฏจุดกําเกิ ดกระจายในลักษณะไหล
เป็ นทางจากขั้ว ผลไปสู่ ก้นผล ทํา ให้ผลไม้ช ะงัก การ
เจริ ญเติบโต ผลอ่อนที่เป็ นโรคจะเน่าดําเสี ยหายและผล
ร่ วง ระยะที่ผลพัฒนาขนาดของผลโตจนถึงระยะใกล้
เก็บเกี่ยวจะพบโรคเป็ นจุดดําบนผลมีขนาดแตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของเชื้ อโรค
คือสภาพอากาศร้อนและชื้นจะทําให้เกิดจุดดําของโรค
อย่างรวดเร็ ว ทําให้ผลแตกตรงจุดดําระยะใกล้เก็บเกี่ยว
ผลไม้ร ะยะใกล้สุ ก ในโรงเก็ บ ที่ ไ ม่ ป รากฏลัก ษณะ
อาการของโรคมาก่ อนเมื่ อเก็บรั กษาไว้ในระยะหลัง
โรคซึ่ งสามารถพักอาศัยในผลตกค้างมาจากสวน จะ
เจริ ญเติ บโตทําลายผลสุ ก ปรากฏจุ ดดําบนผลไม้เป็ น
จํ า นวนมาก วิ ธี การเข้ า ทํ า ลายแบบแฝง (latent
infection) และพบเชื้ อราสร้างสปอร์ ในลักษณะเมือกลี
ชมพูให้เห็นชัดเจนบนผลที่เน่ าดํา จึงเป็ นอุปสรรคใน
การส่ งผลไม้ไปต่างประเทศ ตัวอย่างโรคแอนแทรค
โนสที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ โรคแอนแทรคโนสในมะม่ ว ง
กล้วย มะละกอฯลฯ

และเข้าทําลายผลอ่อน โดยสปอร์ ของเชื้ อจะงอก
และแทงเข้า สู่ ผิ ว ผลได้ โ ดยไม่ ต ้อ งมี บ าดแผล
เกิดขึ้นและเจริ ญฟั กตัวอยู่ที่เนื้ อเยื่อบริ เวณใต้ส่วน
ผิวผลมะละกอ จนผลเริ่ มสุ กจึ งจะเกิ ดอาการของ
โรค
การป้องกันกําจัด
1.เก็บทําลายใบแห้งที่ร่วงหล่น โดยเผาทําลาย
เพื่อตัดต้นตอของการระบาดของเชื้อโรค
2.มะละกอที่ปลูกเพื่อขายผลสุ ก ควรจะฉี ดพ่น
สารป้ องกันกําจัดเชื้ อรา เช่ น carbendazim หรื อ
mancozeb ทุกระยะ 14-20 วัน ตั้งแต่ระยะแทงช่อ
ดอก หรื อเริ่ มติดผล โดยเฉพาะถ้าอยูใ่ นช่วงอากาศ
อบอ้าวและความชื้นสู ง
3.จุ่มผลมะละกอในนํ้าร้อนที่อุณหภูมิ 48องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที แล้วลดอุณหภูมิให้เย็น
ลงหลังจุ่มในนํ้าร้อน จะช่วยลดปั ญหาการเกิดโรค
นี้กบั ผลได้
สรุ ป
โรคแอนแทรคโนสในมะละกอพัน ธุ์
ฮอลแลนด์ที่พบในสวนของหมอดินนี้ ยงั ไม่ส่งผล
ต่ อ การผลิ ต มากนั ด เนื่ อ งจากมี ค วามต้า นทาน
พอสมควร จะปรากฏจุดบนใบกระจายทัว่ ไป ที่พบ
เป็ นมะละกอที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โรคที่สาํ คัญที่
กําลังจะระบาด คือ โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้ อไวรัส
มีความแตกต่างของอาการของโรค คือ โรคใบด่าง
จะไม่เ กิ ดเป็ นจุ ด ใบอ่ อนมี รูปร่ างผิดปกติ ที่ เป็ น
โรคมากใบอ่อนจะเรี ยวเป็ นเส้น การป้ องกันกําจัด
โรคทั้งสองนี้ วิธีง่ายและได้ผลคือทําลายมะละกอที่
เป็ นโรคทั้งหมด

การแพร่ ระบาด
เชื้อราจะแพร่ กระจายจากแหล่งเพาะโดยลมฝน
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