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           สวสัดีครับพี่นอ้งหมอดินอาสาหมู่บา้นและตาํบลท่ีเคารพ  จดหมายข่าวหมอดินฉบบัน้ีขอเสนอ
ความรู้เก่ียวกบัโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของมะละกอ จากท่ีนายหมอดินไดมี้โอกาสเยี่ยมชมสวน
ของหมอดินหลายท่าน พบว่าปลูกมะละพนัธ์ุฮอลแลนดเ์ป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากขณะน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีนิยม ราคา
และการตลาดค่อนขา้งดี บางพื้นท่ีมีการส่งเสริมและรับซ้ือจากบริษทัท่ีทาํธุรกิจดา้นน้ี การปลูกมะละกอพนัธ์ุ
น้ีทาํรายไดแ้ก่หมอดินพอสมควร นบัเป็นอาชีพเสริมท่ีดี การปลูกมะละกอพนัธ์ุฮอลแลนดท่ี์นายหมอดินได้
เยี่ยมชมสวนของหมอดินทุกรายทั้งจงัหวดัน่าน แพร่ พะเยา และเชียงรายมีปัญหาเร่ืองโรคแอนแทรคโนส 
บางแห่งตอ้งตดัท้ิงทั้งสวน ดงันั้นจดหมายข่าวหมอดินฉบบัน้ีจึงนาํเสนอรายละเอียดของโรคและมะละกอ
พนัธ์ุฮอลแลนด ์เพื่อใหห้มอดินหาทางป้องกนักาํจดัต่อไป      

            มะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ มีลักษณะลาํ
ต้นใหญ่สีเ ขียว  ใบมี  11 แฉกใหญ่  กลางใบมี
กระโดงใบ 1 ใบ กา้นใบมีสีเขียวตั้งข้ึน ดอกออก 
เป็นช่อ ติดผลดก รูปทรงกระบอกคลา้ยลูกฟักอ่อน 
อายุ เก็บเก่ียว 8 เดือน นํ้ าหนักผลประมาณ 800-
2,000 กรัม ต่อผล เน้ือสีแดงอมส้ม ไม่เละ ผลผลิต
ต่อตน้ 60-80 กิโลกรัม ปลายผลจะป้านคลา้ยผลฟัก
อ่อน
       มะละกอพนัธ์ุน้ี นาํมาจากประเทศฮอลแลนด์
เม่ือ ปี พ.ศ. 2543 ปลูกคร้ังแรกท่ีอาํเภอกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม
        ลกัษณะประจําพนัธ์ุ 

1.ใบ มีสีเขียวเขม้ แยกออกเป็นแฉก ๆ นบั

ไดใ้บละ 11 แฉก กลางใบจะมีกระโดงใบอีก 1 
ใบ (มีขนาดเลก็) 

2.กา้นใบสีเขียวอ่อน ตั้งตรง ความยาว 60–
80 เซนติเมตร

3.ลาํตน้ ฐานลาํตน้ใหญ่ ลาํตน้คลา้ยทรง
เจดีย ์ขอ้ลาํตน้ถ่ี 

4.ราก รากใหญ่ออกรอบลาํตน้ รากแขนง
และรากฝอยออกทัว่ทรงพุม่  

5.ดอก กลีบดอกสีขาวนวล เกสรสีเหลือง
อ่อน ดอกสมบูรณ์เพศจะมีรูปทรงกระบอก 

6.ผลรูปทรงกระบอก ใน 1 ช่อ  จะมีผล
ติด 1 – 3 ผล ควรปลิดท้ิงใหเ้หลือเพียง 1 ผล
ต่อช่อ 



     มะละกอฮอลแลนดเ์ป็นพนัธ์ุท่ีนิยมรับประทาน
ผลสุกนํ้าหนกัต่อผล 0.8–2 กิโลกรัม ขนาดของผล
ใหญ่ปานกลาง ผลผลิตในขณะน้ีจาํหน่ายทั้งตลาด
ในประเทศ   และส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ
ไดดี้ ขนาดผลผลิตของต่างประเทศ  มีนํ้ าหนกั 800 
-1,500 กรัม อาย ุ10  เดือน   ใหผ้ลผลิต 60-80 กิโล
กรัมต่อตน้ 

7.เน้ือหนา 2.5-3.0 เซนติเมตร เน้ือสีแดงอมสม้ 
ไม่เละ ความหวาน 11-13 Brix

วธีิการปลูกมะละกอฮอลแลนด์
ปลูกไดทุ้กสภาพพื้นท่ี ยกเวน้พื้นท่ีนํ้าขงั ดินท่ี 

เหมาะสม   มีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-5.0 ระยะ
ปลูก3x4 เมตร ปลูกได ้150  ตน้ต่อไร่ ปลูกโดยใช้
กลา้ชาํถุง ปลูกเม่ือกลา้อาย ุ1 เดือน

การดูแลรักษา
ระยะติดผลอ่อนและก่อนการเก็บเก่ียวใส่ สูตร 

13-13-21 ใส่รอบๆ ตน้ จาํนวน 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อตน้
หลงัปลูกได ้7-8 เดือน    การใหน้ํ้าควรใหแ้บบพน่
ฝอย การกาํจดัวชัพืช ระยะแรกตน้กลา้ยงัเลก็ ควร
ใชแ้รงงานคน ถอนวชัพืชท้ิง    ไม่ควรใชจ้อบถาก
หรือขดุ  เพราะจะทาํใหร้ากเป็นแผล เช้ือราจะเขา้
ทาํลายไดง่้าย  เม่ืออายปุระมาณ 2 – 3 เดือน ลาํตน้
สูงขนาด 50-70 เซนติเมตร ทรงพุม่กวา้งประมาณ 
1 เมตร ควรกาํจดัวชัพืชออกใหห้มด ถา้มีทุนอาจ
ใชพ้ลาสติกสีดาํ คลุมดินก่อนปลูก ทาํใหป้ระหยดั
ค่าแรงงานไดม้าก

โรคและแมลง
       มะละกอฮอลแลนดมี์ศตัรูท่ีสาํคญั คือ

1.โรคโคนเน่า เกิดจากเช้ือราในดิน ป้องกนั
กาํจดัดว้ยสารป้องกนักาํจดัเช้ือรา แมนโคเซป หรือ 
เมธาแลคซิล 20 กรัม ต่อนํ้า30 ลิตร 

หินโคลนสีแดง
       2.โรคราแป้ง เกิดบนใบและผลส่วนท่ีเป็นสี
เขียว ลกัษณะเป็นขยุสีขาว ป้องกนักาํจดัดว้ยสาร 
เบโนมิล 10 กรัม ต่อนํ้า 20 ลิตร

3.โรคใบด่าง ใบมีขนาดเลก็ลง สีซีด ต่อมาใบ
จะร่วง ยอดเหลืองซีด กา้นใบสั้น ใบด่างสีเหลือง
สลบัเขียว สาเหตุเกิดจากแมลง เช่น เพล้ียอ่อนมา
ดูดกินนํ้าเล้ียง ถา้แมลงซ่ึงไปกดัดูด ตน้ท่ีเป็นโรค
แลว้ มากดัดูดตน้ท่ียงัไม่เป็นโรค โรคกจ็ะลาม เขา้
ตน้ท่ีถูกกดัดูดอีก ตอ้งกาํจดัโดยตดัท้ิง ใหไ้กลจาก
แปลงมะละกอ หรือ เผาทาํลายเสีย 

4.โรคแอนแทรคโนส มีอาการเป็นจุดสีนํ้า
ตาล ลุกลามเป็นวงกลม เม่ือผลสุกจะมีความหวาน
นอ้ยลง เน้ือสุกจะลามมากข้ึน เป็นแผลกลมนุ่ม 
และเป็นวงซอ้นกนั ป้องกนักาํจดัดว้ยสารแมนโด
เซป 50 กรัม ต่อนํ้า 50 ลิตร หรือเบโนมิล 10 กรัม 
ต่อนํ้า 20 ลิตร

5.แมลง
5.1เพล้ียอ่อน เป็นตวัถ่ายทอดโรคใบด่าง

เหลืองท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ป้องกนักาํจดัดว้ย สารอี
โทรเพนฟรอกด ์30- 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร

5.2เพล้ียไฟ เป็นแมลงกดัเข่ีย ดูดนํ้าเล้ียง 
ทาํใหใ้บ เสน้กลางใบและขอบใบแหง้เป็นสีนํ้า
ตาล ทาํใหผ้ลกร้าน ป้องกนักาํจดัดว้ยสารอบาแมค
ติล 10 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร

5.3ไรแดง ทาํใหใ้บเป็นด่าง ป้องกนักาํจดั
ดว้ยสารไดโคเฟส ในอตัรา 30 -40 กรัมต่อนํ้า 20 
ลิตร 
      โรคท่ีสาํคญัท่ีพบในพื้นท่ีปลูกมะละกอฮอล
แลนดข์องหมอดิน คือ โรคแอนแทรคโนส และโรค
ใบด่างวงแหวน ในท่ีน้ีจะใหร้ายละเอียดของโรค
แอนแทรคโนส ดงัน้ี
       แอนแทรคโนส (anthracnose) เป็นโรคท่ีสาํคญั
ท่ีสุดของไมผ้ลในเขตร้อน มีการระบาดไดแ้ทบทุก



          แทบทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช สาเหตุ เกิดจาก
เช้ือรา Colletorichum gloeosporioides  และทาํลายไม้
ผลไดห้ลายชนิด   เม่ือระบาดทาํลายระยะกลา้จะทาํให้
เป็นจุดเล็กๆ สีนํ้ าตาลเกิดกระจายบนใบอ่อน ทาํให้ใบ
เจริญผดิปกติใบบิดเบ้ียว เม่ือแพร่ระบาดเขา้ทาํลายยอด
อ่อน ในปริมาณมากทาํใหใ้บแหง้ตาย บริเวณลาํตน้กลา้
ท่ีมีสีเขียวจะเป็นจะสีนํ้ าตาล เน้ือเยื่อเน่าตาย เช้ือราเขา้
ทาํลายทาํใหต้น้กลา้หกัพบั ในระยะตน้โตจะพบอาการ
ใบท่ีแตกใหม่เป็นจุดสีนํ้ าตาล เน้ือเยื่อใบท่ีเป็นโรค
บริเวณกลางจุดมกัแตกเป็นรู เช้ือราแพร่ระบาดเขา้ช่อ
ดอกทาํให้ช่อดอกเน่าดํา ทาํให้ผลไม้ในระยะท่ีผล
พฒันาขนาดปรากฏจุดกาํเกิดกระจายในลกัษณะไหล
เป็นทางจากขั้วผลไปสู่ก้นผล ทาํให้ผลไมช้ะงักการ
เจริญเติบโต ผลอ่อนท่ีเป็นโรคจะเน่าดาํเสียหายและผล
ร่วง ระยะท่ีผลพฒันาขนาดของผลโตจนถึงระยะใกล้
เก็บเก่ียวจะพบโรคเป็นจุดดาํบนผลมีขนาดแตกต่างกนั 
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการระบาดของเช้ือโรค
คือสภาพอากาศร้อนและช้ืนจะทาํให้เกิดจุดดาํของโรค
อยา่งรวดเร็ว ทาํใหผ้ลแตกตรงจุดดาํระยะใกลเ้ก็บเก่ียว
ผลไม้ระยะใกล้สุกในโรงเก็บท่ีไม่ปรากฏลักษณะ
อาการของโรคมาก่อนเม่ือเก็บรักษาไวใ้นระยะหลงั 
โรคซ่ึงสามารถพกัอาศยัในผลตกคา้งมาจากสวน จะ
เจริญเติบโตทาํลายผลสุก ปรากฏจุดดาํบนผลไมเ้ป็น
จํานวนมาก  วิ ธีก าร เข้าทําลายแบบแฝง  ( latent 
infection) และพบเช้ือราสร้างสปอร์ในลกัษณะเมือกลี
ชมพูให้เห็นชดัเจนบนผลท่ีเน่าดาํ จึงเป็นอุปสรรคใน
การส่งผลไมไ้ปต่างประเทศ ตวัอย่างโรคแอนแทรค
โนสท่ีสําคัญได้แก่  โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง 
กลว้ย มะละกอฯลฯ

          
          การแพร่ระบาด
                       เช้ือราจะแพร่กระจายจากแหล่งเพาะโดยลมฝน

และเขา้ทาํลายผลอ่อน โดยสปอร์ของเช้ือจะงอก 
และแทงเข้า สู่ผิวผลได้โดยไม่ต้องมีบาดแผล
เกิดข้ึนและเจริญฟักตวัอยู่ท่ีเน้ือเยื่อบริเวณใตส่้วน
ผิวผลมะละกอ จนผลเร่ิมสุกจึงจะเกิดอาการของ
โรค
การป้องกนักาํจัด
       1.เกบ็ทาํลายใบแหง้ท่ีร่วงหล่น โดยเผาทาํลาย 
เพื่อตดัตน้ตอของการระบาดของเช้ือโรค
        2.มะละกอท่ีปลูกเพื่อขายผลสุก ควรจะฉีดพ่น
สารป้องกนักาํจดัเช้ือรา เช่น carbendazim หรือ 
mancozeb ทุกระยะ 14-20 วนั ตั้งแต่ระยะแทงช่อ
ดอก หรือเร่ิมติดผล โดยเฉพาะถา้อยูใ่นช่วงอากาศ
อบอา้วและความช้ืนสูง
       3.จุ่มผลมะละกอในนํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 48องศา 
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที แลว้ลดอุณหภูมิใหเ้ยน็
ลงหลงัจุ่มในนํ้าร้อน จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรค
น้ีกบัผลได้
สรุป
                โรคแอนแทรคโนสในมะละกอพันธ์ุ
ฮอลแลนด์ท่ีพบในสวนของหมอดินน้ียงัไม่ส่งผล
ต่อการผลิตมากนัดเน่ืองจากมีความต้านทาน
พอสมควร จะปรากฏจุดบนใบกระจายทัว่ไป ท่ีพบ
เป็นมะละกอท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ โรคท่ีสาํคญัท่ี
กาํลงัจะระบาด คือ โรคใบด่างท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 
มีความแตกต่างของอาการของโรค คือ โรคใบด่าง
จะไม่เกิดเป็นจุด ใบอ่อนมีรูปร่างผิดปกติ ท่ีเป็น
โรคมากใบอ่อนจะเรียวเป็นเส้น การป้องกนักาํจดั
โรคทั้งสองน้ีวิธีง่ายและไดผ้ลคือทาํลายมะละกอท่ี
เป็นโรคทั้งหมด

สนใจหารายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ กลุ่มวชิาการฯ   สํานักงาน
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