


ÁòãÛåùÁáðåðÁí ท่ีเขียนข้ึนน้ี เพื่อเปนคูมือสํ าหรับประชาชนทั่วไป จะไดปลูก
และดูแลรักษาใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ความดีของหนังสือเลมน้ี ขอยกใหแกครู อาจารย
และผูมีพระคุณของขาพเจา  ขอผิดพลาดใดๆ ท่ีมีขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

ฉลองชัย  แบบประเสริฐ



ฉลองชัย  แบบประเสริฐ

áðåðÁí  นอกจากใชบริโภคเปนอาหารในชีวิตประจํ าวนัแลว ผลมะละกอดิบ ผล
มะละกอสุก และสวนของยางยังใชเปนประโยชนทางดานอุตสาหกรรมไดอีกหลายๆ ดาน
เชน เน้ือมะละกอดิบสามารถนํ าไปทํ ามะละกอเชื่อม แชอ่ิม ดองเค็ม หรือใชในโรงงานปลา
กระปอง  ผลมะละกอสุกสามารถใชทํ าน้ํ าผลไม ผลิตซอส ผลไมกระปอง แยมลูกกวาด และ
มะละกอผง   เปลือกมะละกอใชทํ าเปนอาหารสัตว   หรือสีผสมอาหาร  ยางมะละกอใชใน
โรงงานผลิตเบียร  ผลิตน้ํ าปลา  อาหารกระปอง  อุตสาหกรรมเคมี และเคร่ืองสํ าอางค
เปนตน

โครงการผลิตเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุมะละกอสถานีวิจัยปากชอง



มะละกอ เปนผลไมที่นิยมรับประทานผลสุกทั้งในประเทศและตางประเทศ แตใน
ตางประเทศน้ันนิยมมะละกอพันธุท่ีมีผลขนาดเล็ก มีน้ํ าหนักตอผลไมเกิน 600 กรัม แต
มะละกอของไทยยังมีปริมาณการผลิตเพ่ือการสงออกโดยตรงมีนอย และพันธุที่ปลูกสวนมาก
เปนพันธุท่ีมีผลขนาดใหญ จึงไมเหมาะสํ าหรับสงตลาดตางประเทศ สถานีวิจัยปากชองได
ผลิตมะละกอสายพันธุบริสุทธิ์ปากชอง 1  ซ่ึงมีผลขนาดเล็กตรงตามความตองการของตลาด
ยุโรป   มีรสหวาน 12-14 องศาบริกส  น้ํ าหนักผล 350 กรัม  เปนพันธุที่เหมาะสํ าหรับสง
เสริมใหปลูกเปนการคาพันธุหนึ่ง นอกจากคุณสมบัติของผลดังกลาวแลว มะละกอพันธุนี้จะ
มีลักษณะใบมี 7 แฉกใหญ  ใบกวาง 50-60 ซม.  ยาว 45-50 ซม. กานใบสีเขียวปนมวง
ยาว 70-75 ซม.  ระยะเวลาปลูกประมาณ 8 เดือน  ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลไดใหผลผลิต 30-
35 กิโลกรัมตอตนในระยะ 18 เดือน และคอนขางทนตอโรคใบดาง

การผลิตมะละกอ ใหไดผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพจะตองเร่ิมปฏิบัติการต้ังแตการเตรียม
ตนกลา การเตรียมแปลงปลูก การปลูก และการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียวผล ดังน้ี

ลักษณะภายในของผลมะละกอพันธุปากชอง

แปลงปลูกมะละกอพันธุปากชอง 1
ท่ีสถานีวิจัยปากชอง



มะละกอไมเหมาะท่ีจะหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง  เน่ืองจากเสียคาใชจายใน
การดูแลรักษาในข้ันแรกมาก เพราะพื้นที่กวางขวางและตนกลาที่งอกใหมๆ ตองการเอาใจ
ใสดูแลอยางใกลชิด  ดังน้ัน การเตรียมตนกลามะละกอใหแข็งแรงกอนแลวจึงยายปลูกลง
แปลงปลูก จึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมกวาการหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง การเตรียมตนกลา
มะละกออาจใชวิธีตาง ๆ ได  2 แบบ  คือ

1. เพาะเมล็ดลงถุง
2. เพาะเมล็ดลงแปลงเพาะ แลวยายลงถุง

  โรงเรือนเพาะตนกลา

1. การเพาะเมล็ดลงถุง
การเพาะเมล็ดลงถุงโดยตรงน้ัน เปนวิธีที่สะดวก เตรียมดินผสมที่จะใชเพาะเมล็ด

ใหรวนโปรง  โดยผสมดิน 3 สวน  ปุยคอก 1 สวน และอินทรียวัตถุ 1 สวน คลุกเคลาใหเขา
กัน  ปุยคอกน้ันควรเปนปุยคอกเกาท่ีสลายตัวแลว และไมรอน สวนอินทรียวัตถุอาจเปนเศษ



หญาสับ แกลบหรือถานหรือเปลือกถ่ัวก็ได  แลวแตจะหาอะไรไดในทองถ่ิน นํ าดินท่ีผสมแลว
ใสถุงขนาด 5 x 8 น้ิว  ที่เจาะรูระบายนํ้ าเรียบรอยแลวประมาณ 4 รู ตั้งเรียงไวกลางแจงใน
บริเวณที่สามารถใหนํ้ าไดอยางสม่ํ าเสมอทุกวัน หลังจากน้ันฝงเมล็ดมะละกอลงไปใตดินให
ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตร ถุงละ 3 เมล็ด รดน้ํ าใหชุมทุกเชาเย็น เมล็ดจะเริ่มงอกภายใน
10-14 วัน หลังปลูก เมื่อตนมะละกอมีใบจริง 2-3 ใบ ใหเลือกกลาตนท่ีแข็งแรงเอาไว
ถอนตนท่ีออนแอออก

ในการเพาะเมล็ดนี้ ควรฉีดพนยาปองกันกํ าจัดราพวกแมนโคเซบผสมยาปองกัน
แมลงประเภทโมโนโครโตฟอสและยาจับใบฉีดคร้ังแรกเมื่อตนกลาเร่ิมงอกและหลังจากน้ัน
ฉีดทุก ๆ  10 วัน จนกวาจะยายกลาลงแปลงปลูก ซึ่งจะสามารถยายกลาปลูกเมื่อเพาะเมล็ด
ได 45-60 วัน

ถอนแยกตนกลาในถุงใหเหลือตนท่ีแข็งแรงเพียงตนเดียว

หลังจากถอนแยกตนกลาเหลือตนเดียวแลว อาจสามารถเรงใหตนกลาเจริญเติบโต
ไดเร็วข้ึนโดยใหปุยสูตร 21-21-21 ท่ีมีธาตุอาหารรองผสมอยูดวย โดยใชปุยอัตรา 2 ชอน
แกงตอน้ํ า 20 ลิตร และผสมยาจับใบฉีดพนทุกๆ 7 วัน



2. การเพาะเมล็ดลงแปลงเพาะหรือกะบะเพาะแลวยายลงถุง
เตรียมแปลงเพาะกวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 3-5 เมตร ใหความยาว

แปลงอยูในแนวทิศเหนือใต ยอยดินใหละเอียดและผสมปุยคอกประมาณตารางเมตรละ 2
กิโลกรัม คลุกเคลาปุยคอกกับดินท่ียอยแลวใหเขากัน แลวยกเปนรูปแปลงสูงจากระดับดิน
เดิม 15 ซม. แลวใชไมขีดทํ ารองแถว ตามความกวางของแปลงลึกประมาณ 1 ซม.  ใหแถว
หางกัน 25 ซม. จากนั้นโรยเมล็ดมะละกอลงในรองแถวใหหางกันพอประมาณ จนตลอด
แปลง หลังจากน้ันจึงรดน้ํ าใหชุม ผสมดวยยาฆาแมลงเพ่ือกันมดคาบเมล็ดไป อาจใชเซฟวิน
85 หรือ S-85 ก็ได และรดน้ํ าใหชุมทุกวันเชา-เย็น-เม่ือตนกลามีใบจริงได 2-3 ใบ หรือ
ประมาณ 21-25 วัน หลังจากเพาะใหยายกลาลงถุงพลาสติกขนาด 5 x 8 น้ิว ถุงละ 1 ตน
ตั้งเรียงไวในที่รมมีแสง 50% ฉีดยาพนปองกันโรคแมลง และใหปุยเชนเดียวกับการเพาะ
เมล็ดลงถุงโดยตรง

พิมพรอง
เกล่ียผิวห
หยอดลงไ
ยายลงถุง
เมล็ดจนถ
สุดสํ าหรับ
แปลงเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดลงกะบะพลาสติก  ก็ปฏิบัติคลายๆกัน โดยเอากระดาษหนังสือ
กนตะกราพลาสติก แลวใสดินผสมเชนเดียวกับท่ีเตรียมสํ าหรับเพาะในถุงลงไป
นาดินใหเรียบ ทํ ารองแถวเพาะหางกันประมาณ 10 ซม. แลวนํ าเมล็ดมะละกอ
ป รดน้ํ าซึง่ผสมยากันมดใหชุม รดน้ํ าใหชุมทุกวันเชา-เย็น เมื่อกลามีใบจริงแลวจึง
ตอไป และเม่ือตนกลาในถุงแข็งแรงดีแลว จึงนํ าไปปลูกได ระยะเวลาตั้งแตเพาะ
งึยายกลาลงปลูกในแปลงไดใชเวลาประมาณ 45-60 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมที่
การเพาะกลามะละกออยูในชวงกลางเดือน มกราคม สามารถยายกลาปลูกไดใน



ราวกลางเดือนมีนาคมและจะเร่ิมเก็บผลไดต้ังแตเดือนตุลาคมเปนตนไป ซึ่งจะมีผลไมชนิด
อ่ืน ๆ ในทองตลาดออกนอยทํ าใหจํ าหนายไดราคาสูง

áðåðÁí เปนไมผลท่ีชอบดินรวนปนดินทราย ดินเหนียวปนดินรวน หรือดินรวนท่ี
มีการระบายนํ้ าดี มีอินทรียวัตถุมาก ไมชอบนํ้ าขัง และควรมีหนาดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร
ชวงระดับความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ีเหมาะสมคือ 5.5-7 มะละกอไมทนดินเกลือและไม
ทนลม แหลงปลูกจึงควรหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีลมแรง ถาหลีกเล่ียงในการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีลมแรง
ไมไดควรทํ าแนวไมกันลมโดยรอบดวย

มะละกอจะเจริญเติบโตไดดี ถาไดรับแสงแดดเต็มท่ี มะละกอมีกานใบยาวและกลุม
ใบจะมีมากที่ยอด จึงไมควรปลูกมะละกอใหชิดกันเกินไป จะทํ าใหไมสะดวกในการปองกัน
กํ าจดัศัตรูของมะละกอ

ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4 x 3 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร หรือ 2.5 x 3 เมตร แหลง
ปลูกมะละกอควรอยูใกลเมืองหรือมีทางคมนาคมสะดวก เนื่องจากผิวมะละกอบาง ทํ าใหเกิด
การชอกช้ํ าในการขนสงไดงายกวาผลไมชนิดอ่ืน ๆ

1. ไถพื้นที่ปราบวัชพืช 2 คร้ัง ๆ แรกดวยไถ 3 ผาน หรือ 4 ผาน คร้ังท่ี  2 ใหยอย
ดินใหเล็กดวยผาน 7

2. วัดระยะแปลงปลูกตามความตองการ ควรปกหลักเล็ก ๆ หางจากหลักหลุมปลูก
อีก 2 หลั โดยปกใหหางขางละ 50 เซนติเมตร

หลักหลุมปลูก



3. ขุดหลุมปลูกเปนรูปส่ีเหล่ียมใหขอบหลุมหางจากหลักกลางประมาณ 25 ซม.
และขุดลึก 50 ซม. เอาดินข้ึนไวบนปากหลุมอยาใหโดนหลักเล็กท้ัง 2 ซึ่งจะเปนหลักบังคับ
ระยะปลูก

4. ใสปุยคอกเกา ๆ ประมาณ 1 พล่ัวหรือคร่ึงบุงก๋ีลงบนดินท่ีขุดข้ึนมา และใสรอก
ฟอสเฟตลงไปอีก 100 กรัม ถาไมมีรอกฟอสเฟตใหใชปุยสูตร 15-15-15  ใสแทนจํ านวน
20 กรัม หรือประมาณ 2 ชอนแกงตอหลุม คลุกเคลาดินกับปุยใหเขากันดี แลวใชจอบกลบ
ดินลงหลุมใหเสมอปากหลุม

5. กอนปลูก หาไมไผยาวประมาณ 1 เมตร ทํ าเคร่ืองหมายท่ีตํ าแหนง 0.00, 0.50
เมตร และ 1 เมตร เปนเคร่ืองหมายตนปลูก เพื่อใหแถวปลูกตรงกันทุกดาน

หลกักลาง

ใสปุยสูตร 15-15-15 : 20 กรมั
หรือ รอกฟอสเฟต : 100 กรมั



ปกติแนะนํ าใหเกษตรกรเพาะกลา ในชวงกลางหรือปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะ
สามารถยายตนกลาลงปลูกไดประมาณกลางเดือนมีนาคม และจะเก็บเก่ียวผลไดต้ังแตเดือน
ตุลาคมเปนตนไป ซึ่งจะเปนชวงที่มีผลไมประเภทอื่น ๆ ในทองตลอดออกนอยทํ าใหมะละกอ
มีราคาสูง ถึงแมวาเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกโดยอาศัยนํ้ าฝนก็จะมีผลผลิตออกขายไดยาวนาน
แตถาเพาะเมล็ดชาหรือยายปลูกชาจะทํ าใหชวงท่ีมะละกอออกดอกติดผลตรงกับชวงแลงตอง
ใหน้ํ าชลประทานมาก จะเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนมาก การเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงที่ไดราคาสูง
จะไดนอยกวา

ใหนํ าตนกลาเรียงกระจายไวตามหลุมตาง ๆ หลุมละหน่ึงถุง หลังจากน้ันกรีดถุง
พลาสติกออก เอาตนกลาวางใหตรงตํ าแหนงระยะปลูกกลางหลุม กลบดินใหแนน โดย
เฉพาะรอบ ๆ โคนตนเพ่ือใหรากจับดินใหมไดเร็ว ตนจะตรงกันทุกแถวแลวรดน้ํ าใหชุม



ถาเกษตรกรปลูกมะละกอชวงตนฤดูฝน
น้ํ า โดยเฉพาะในชวงปลูกใหม ๆ จะตองใหน้ํ ากับ
วันตอคร้ัง และท่ีสํ าคัญคือชวงท่ีมะละกอออกด
น้ํ าจะทํ าใหดอกรวง  ผลรวง  ผลไมสมบูรณ ก
ใหมะละกอมีผลผลิตสูง  โดยเฉพาะมะละกอท่ีป
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เตรียมตนกลาไวบริเวณหลุมปลูก

แปลงปลูกมะละกอ
 จะชวยประหยัดทุนและแรงงานในการให
ตนกลามะละกอจนต้ังตัวได โดยรดน้ํ า 2-3
อกติดผลเปนชวงท่ีตองการน้ํ ามาก การขาด
ารใหน้ํ ากับตนมะละกออยางสมํ่ าเสมอ จึงทํ า
ลูกในท่ีดอน  หรือในเขตจังหวัดในแถบภาค

ตนกลาที่สมบูรณแข็งแรง ซ่ึงยายลงแปลง
ปลูกเรียบรอยแลว

ตนมะละกอกํ าลังเจริญเติบโต



ปุยมะละกอที่เตรียมไวสํ าหรับรองกนหลุมน้ัน ยังไมพอเพียงสํ าหรับการเจริญเติบโต
และใหผลผลิต   จึงตองมีการใหปุยเสริมเพิ่มขึ้น    เพื่อใหมะละกอมีการเจริญเติบโตเต็มที่ มี
ลํ าตนท่ีสมบูรณแข็งแรง การใสปุยอินทรียจะใสหลังจากปลูกแลว 2-3 เดือน โดยแบงใส 3-
4 คร้ัง ในระยะ 1 ป ตลอดชวงฤดูฝน แบงใสครั้งละประมาณ 5 กิโลกรัมตอตน

ปุยวิทยาศาสตร อาจใชปุยทางใบสูตร 21-21-21 ชนิดท่ีมีอาหารธาตุรองฉีดพน
ทุก 14 วันตอคร้ัง หลังยายปลูกเพ่ือใหตนกลาแข็งแรง โดยใชในอัตรา 2 ชอนแกง ตอน้ํ า 20
ลิตร

ขณะเดียวกัน ก็อาจใชปุยทางดินสูตร 15-15-15 อัตราตนละ 50 กรัมหลังจาก
ยายปลูก 1 เดือน และใสทุกเดือนจนถึงเดือนท่ี 3 หลังยายปลูกจะใสเพ่ิมเปนตนละ 100
กรัมทุกเดือน  เม่ือมะละกอติดผลแลวจะใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กรัม ผสม
กับยูเรีย อัตรา 50 กรัมตอตน

วิธีการใหปุยวิทยาศาสตรทางดิน ใหใสปุยหวานทางดิน พรวนกลบแลวรดน้ํ าตาม
อยาใสปุยกลบโคนตน

ในระยะที่ปลูกมะละกอใหมๆ เกษตรกรสามารถปลูกพืชแซมรวมกับมะละกอในชอง
วางระหวางแถว ระหวางตน เม่ือมีวัชพืชข้ึน การดายหญาพืชแซมควรดายหญามะละกอไป
ดวย แตการดายหญาดวยจอบควรระวังคมจอบสับตนหรือรากมะละกอ จะทํ าใหตนมะละกอ



ชะงักการเจริญเติบโต หรือทํ าใหเกิดโรครากเนาได ทางท่ีดีควรใชเศษหญาแหงคลุมโคนตน
ใหหนา ๆ จะทํ าใหไมมีเมล็ดหญางอกใหม

มะละกอเปนพืชท่ีมีดอก  3 ชนิดอยูคนละตน  คือ
ตนตัวผู จะมีดอกตัวผูลวนเปนจํ านวนมากอยูบนกานชอยาวท่ีแตกแขนง ถาพบควร

ตัดทิ้งเพราะไมใหผล หรือใหผลไดก็ไมสามารถจํ าหนายไดคุมคาเทาตนตัวเมีย  หรือตน
สมบูรณเพศ

ลักษณะดอกเพศผูไมใหผล

ตนตัวเมีย จะมีแตดอกเพศเมียเทาน้ัน ดอกจะออกจากสวนมุมดานใบติดลํ าตน
เปนดอกเด่ียวหรือดอกชอ รังไขมีรูปรางปอม ใหผลคอนขางกลม ชองวางในผลมีมากจึงไม
คอยนิยมเชนกัน
ลักษณะดอกเพศเมียท่ีใหผลคอนขางกลม



ลักษณะการติดผลของมะละกอพันธุปากชอง 1
ดอกเพศเมียใหผลคอนขางกลม

ตนสมบูรณเพศ  จะมีชอดอกติดกันเปนกลุม ตนสมบูรณเพศจะมีดอกสมบูรณเพศ
และดอกตัวผูอยูในชอดอกเดียวกัน และดอกสมบูรณเพศจะมี 3 ชนิดตามตํ าแหนงของเกสร
ตัวผู ดอกสมบรูณเพศชนิดธรรมดา (Elongata) ทํ าใหผลมีรูปรางทรงกระบอกสวย เปนท่ี
นิยมของตลาด ผลท่ีเกิดจากดอกสมบูรณเพศท่ีดอกตัวผูติดอยูกับรังไข (Intermediate) ทํ า
ใหผลบิดเบี้ยว และดอกสมบูรณเพศท่ีทํ าใหผลเปนพลูลึก (Pantandria) ผลจากดอกสมบูรณ
เพศสองชนิดหลังน้ี ไมเปนท่ีตองการของตลาด

เกษตรกรผูปลูก ตองหม่ันคอยตรวจดูและปลิดออกต้ังแตผลยังเล็กๆ นอกจากน้ัน
แมวามีดอกสมบูรณเพศชนิดธรรมดา แตถาชอดอกแตกแขนงและติดผลดก ผลจะเบียดกัน
มาก ทํ าใหผลเล็กได จึงขอแนะนํ าใหเด็ดผลเล็กท่ีอยูท่ีแขนงขางออก ใหเอาไวแตผลท่ีปลาย
ชอดอกจึงจะไดผลใหญสมํ่ าเสมอกันท้ังตน ถาทํ าท้ังสวนจะทํ าใหมีขนาดผลเกินมาตรฐาน จะ
สามารถขายงายและปองกันการโคนลมไดอีกดวย



ลักษณะดอกสมบูรณเพศชนิดธรรมดา ใหผลมีรูปรางทรงกระบอกสวย

ลักษณะดอกสมบูรณเพศท่ีดอกตัวผูติดอยูกับรังไขใหผลมีรูปรางบิดเบ้ียว
ลักษณะดอกสมบูรณเพศท่ีใหผลเปนรองลึก



เพลี้ยไฟ
เพล้ียไฟเปนแมลงขนาดเล็กมาก มี 6 ขา มีลํ าตัวแคบยาว สีเหลืองซีด เม่ือโตเต็มท่ี

มีปกยาวบนหลังจึงบิดไดและปลิวไปตามลมไดดวย มักพบระบาดในชวงปลายฤดูฝนถึงตน
ฤดูแลง อาการที่พบใตผิวใบจะแหงเหี่ยว โดยเฉพาะเสนกลางใบหรือขอบใบแหงเปนสีนํ้ าตาล
ถาเปนกับผลทํ าใหผลกรานเปนสีน้ํ าตาล ในฤดูฝนจะไมคอยพบ ถาพบอาจใชนํ้ าฉีดพนแรง
ๆ ใหหลนไป หรือใชยาฆาแมลงพวกไดเมชโซเอท หรือโมโนโครดตฟอส ฉีดพน 2-3 คร้ัง
ทุก 5-7 วัน

ไรแดง
เปนสัตวขนาดเล็กมี 8 ขา  จะทํ าใหผิวใบจะไมเขียวปกติเกิดเปนฝาดาง ถาดูใกลๆ

จะพบตัวไรสีคลํ้ าๆ อยูเปนจํ านวนมาก เดินกระจายไมวองไว หรืออาจเห็นคราบไรสีขาว
กระจายอยูทั่วไป แมลงศัตรูธรรมชาติคือดวยเตาเล็ก ตัวดํ าลํ าตัวรี ตัวออนดวงเตาก็กินไรได
ดี

ลักษณะของใบมะละกอที่ถูกไรแดงทํ าลาย

ถามีไรระบาดมากใหใชยากํ าจดัไรพวกไดโดโฟล เชน เคอเรน ไดโคล ฯลฯ ในอัตรา
30-40 ซีซี ผสมนํ้ า 20 ลิตร ฉีดพน

แมลงวันทอง
แมลงวันทองเปนแมลงท่ีทํ าลายผลไมหลายชนิด โดยจะวางไขที่ผลขณะแก ทํ าให

หนอนท่ีฟกเปนตัว ทํ าลายเน้ือของผลเสียหาย เม่ืออยูบนตนหรือในขณะบมผล



แมลงวันทองจะระบาดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่ดินชื้น
ตัวเต็มวัยจะข้ึนจากดินมาผสมพันธุกัน และวางไขไดหลายจิด ชวงท่ีทํ าความเสียหายใหกับ
เกษตรกรมากท่ีสุดคือ  ระยะท่ีเปนตัวหนอน มักจะพบในมะละกอสุกทํ าใหผูบริโภคเสียความ
รูสึกในการรับประทาน

การปองกัน
ทางปองกันคือ เก็บผลมีสีเหลืองที่ผิว 5% ของพื้นที่ผิวผล ไมปลอยใหสุกคาตน

รวมกับการใชมาลาไธออนฉีดพนทํ าลายตัวเต็มวยั และลอตัวผูดวยเมธธิลยูจีนอล ผสมยาฆา
แมลงพวกมาลาไธออน อัตรา 1:1 หรือหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพ หรือเก็บผลท่ีเนา
เสีย เน่ืองจากแมลงและโรคออกจากแปลงปลูกฝงดินลึกๆ หรือเผาไฟ

เพล้ียออน
เพล้ียออน เปนแมลงดูดท่ีสํ าคัญชนิดหน่ึงในมะละกอ สันนิษฐานกันวาเปนตัวถาย

ทอดโรคใบดางเหลืองท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ซึ่งโรคนี้พบวากํ าลังเปนกับมะละกอในแหลงผลิต
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

โรคใบดางของมะ
อาการท่ีเก

ซีดตอมาใบรวงและท
สํ าหรับตนท

สั้น ใบดางสีเหลืองส
นอยหรือไมไดผลเลย
ผลมะละกอถูกโรคและแมลงทํ าลาย

ละกอ
ดิกับตนกลามะละกอจะแสดงอาการใบดางผิดปกติ ใบมีขนาดเล็กลง สี
ํ าใหตนตาย
ีโ่ตแลว จะแสดงอาการโดยใบยอดเหลืองซดี ใบมีขนาดเล็กลง กานใบ
ลับเขียว สวนตนหรือกานใบจะพบจุดหรือขีดสีเขม มะละกอจะใหผลผลิต



สาเหตุเกิดจากเช้ือปาปายาริงสปอทไวรัส ถาพบวาเปนโรคตองโคนท้ิงและไมนํ า
มีดท่ีมีเช้ือไปตัดตนดีเพราะจะทํ าใหเช้ือแพรกระจายไปไดและฉีดพนยาปองกันเพล้ียออน 
หรือเพล้ียอ่ืนๆ บางชนิด เชน เพลี้ยไกฟา ไมใหมาดูดกินน้ํ าเล้ียงจากตนมะละกอท่ีปกติ นอก
จากน้ีอาจใชพันธุตานทานปลูกก็ได

โรคราแปง
   ลักษณะอาการ
อาการปรากฏบนใบและบนผลที่มีสีเขียว เกิดคราบฝุนของเช้ือราเปนขุยสีขาวๆ

คลายแปงท่ีบนใบ กานใบ และผล ใบออนท่ีถูกทํ าลายจะรวงหรือใบเสียรูป ยอดชะงักการ
เจริญเติบโต ผลออนมากๆ ถาเปนโรคผลจะรวง แตถาเปนกับผลโตผลจะไมรวงยังเจริญเติบ
โตได  แตผิวจะกราน  และขรุขระไมนาดู สวนท่ีกานน้ันมีสีเทาจาง ๆ แผลจะมีขอบเขตไมแน
นอน

สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
โรคน้ีมีสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Oidium sp. โดยเช้ือราจะสรางสปอรปลิวไปตามลม

แพรระบาดไปไดไกล ๆ โรคน้ีมักจะเกิดในปลายฤดูฝนหรือตนฤดูหนาว

อาการใบดางของมะละกอท่ีถูกเช้ือไวรัส
เขาทํ าลาย

อาการลํ าตนของมะละกอท่ีถูกเช้ือไวรัส
เขาทํ าลาย



การปองกันกํ าจัด
ควรพนดวยสารปองกันกํ าจดัโรครา  เชน  เบโนมีล 10 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร หรือได

โนแคพ 20 กรัมตอน้ํ า  30 ลิตร

โรคโคนเนา
ลักษณะอาการ
อาการของโรคพบท้ังท่ีราก และโคนลํ าตน อาการเนาท่ีโคนตนจะเนาบริเวณระดับ

ดิน แผลจะลุกลามมากข้ึน และจะปรากฏอาการที่ใบทํ าใหใบเห่ียวและเหลือง ยืนตนตาย
หรือลมไดงายท่ีสุดเพราะเม่ือโคนลํ าตนเนา ก็หมายถึงภายในเน้ือเย่ือจะเนาเละหมด ไมมี
สวนแข็งแรงท่ีจะทรงตัวอยูได

สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
โรคโคนเนาเกิดจากเช้ือ Phytophthora plamivora พบเปนมากในฤดูฝน เชื้อราเปน

พวกเชื้อราในดิน เมื่อมะละกอเจริญเติบโต เชื้อรานี้จะแพรระบาดไดรวดเร็ว เม่ือมีความช้ืน
สูงโดยสปอรจะไหลไปกับนํ้ าเขาทํ าลายตนอ่ืน

การปองกันและกํ าจัด
ถาหากมีน้ํ าทวมขังช้ืนแฉะจะเปนสาเหตุใหเกิดโรคน้ีไดงาย การจัดระบบปลูกใหมี

การระบายนํ้ าท่ีดีจึงเปนสิ่งจํ าเปน  ฉะน้ัน เม่ือปรากฏอาการของโรคควรถอน ขุดทํ าลาย ถา
ตรวจพบวาโรคน้ีเร่ิมเขาทํ าลายก็ควรรดดวยสารเคมี เชน เมธาแลคซีล 20 กรัมตอน้ํ า 20
ลิตร ฟอสเอ็ทธิลอลูมิน่ัม 40 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร

โรคแอนแทรคโนส
ลักษณะอาการ
อาการท่ีผลออนจะเกิดจุดและเนาเสียหาย สวนท่ีผลแกจะเกิดจุดแผลสีน้ํ าตาลลุก

ลามเปนวงกลม เมื่อผลใกลสุกมีความหวานมากขึ้น และเน้ือเร่ิมน่ิมอาการของโรคจะย่ิงลุก
ลามรวดเร็วและเปนรุนแรง ลักษณะอาการท่ีเห็นไดชัดคือแผลกลมนุม และเปนวงซอน ๆ
กัน เปนไดท้ังบนตนและในระหวางบมตลอดจนในชวงวางขายในตลาด



แอนแทรคโนสทํ าลายผลมะละกอ

สาเหตุของโรคและการแพรระบาด
เกิดจาก  เช้ือรา Colletotrichum gloeosporieides (Glomerella cingulata)  เช้ือรา

ชนิดน้ี ทํ าลายท้ังใบออนและผล ความสํ าคัญและพบระบาดเสมออยูท่ีผลสปอรของเช้ือราดัง
กลาวจะแพรระบาดไปยังผลมะละกอในตนเดียวกันและตนอ่ืน ๆ ตลอดจนในภาชนะบรรจุ
ผลมะละกอไดโดยงาย โดยอาศัยอาการสัมผัสติดไปหรือลมเปนพาหนะนํ าเช้ือโรคไป

การปองกันและกํ าจัด
ถาโรคระบาดในแปลงปลูกข้ันรุนแรงก็พนดวยสารเคมี เชน เบโนมีล 10 กรัมตอน้ํ า

20 ลิตร แมนโคเซป แคปแทน 48 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร

มะละกอจะมีผลเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 7-8 เดือน และจะใหผลแกทะยอยกันไป
เร่ือย ๆ มะละกอมีอายุยืนยาวมากนอยข้ึนอยูกับการดูแลรักษา ย่ิงอายุมากตํ าแหนงของผล
จะอยูสูงขึ้นไปมาก ทํ าใหไมสะดวกในการเก็บเกี่ยวผล การปลูกมะละกอในบางเขตจึงนิยม
เก็บเกี่ยวผลจนอายุประมาณ  11/2- 2 ป จึงปลูกใหม ปกติผลผลิตมะละกอจะได 3-4 ตัน
ตอไร ถาใชระยะปลูก 4 x 4 เมตร แตถาปลูกใหถ่ีข้ึนจะไดผลผลิตสูงข้ึน มะละกอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไมคอยมีผลในฤดูแลง เน่ืองจากการขาดน้ํ าชลประทานทํ าใหดอก และ



ผลออนมะละกอรวง จึงมีความจํ าเปนมากจะตองปลูกในแหลงท่ีมีน้ํ าชลประทาน เพ่ือใหได
ผลผลิตสูงและตอเน่ืองยาวนาน

 เลือกเก็บเก่ียวผลท่ีผิวสีสมประมาณ 5 เปอรเซนต

การเก็บเก่ียวผล ใหใชมีดหรือกรรไกรตัดข้ัวผลมะละกอใหติดตน แลวตัดข้ัวผล
มะละกอท่ียาวออกภายหลัง หามใชมือบิดผลเพราะทํ าใหข้ัวช้ํ า และเช้ือราสามารถจะเขา
ทํ าลายทางข้ัวท่ีติดตนทํ าใหตนเนาเสียหายได เลือกเก็บเกี่ยวผลที่มีผิวสีสมประมาณ 5 เปอร
เซนตของพื้นที่ผิวผล ผลท่ีเก็บควรใสภาชนะหรือเขงท่ีกรุกระดาษหลาย ๆ ช้ันหรือกลอง
กระดาษ ระวังไมใหยางเปอนผิว ติดผล วางเขงหรือกลองไวในที่รม เคล่ือนยายไปท่ีคัดขนาด
ดวยความระมัดระวัง
เก็บเก่ียวผลมะละกอใสเขงท่ีกรุกระสอบ



การปลูกมะละกอใหไดผล มีคุณภาพของผลดีตองมีการดูแลต้ังแตระยะเร่ิม
แรกเม่ือกลามะละกอยังเล็กจนกระท่ังถึงระยะเก็บเก่ียวผล โดยยึดหลัก ดังนี้

 1. ตนกลาตองสมบูรณแข็งแรง ไมอยูในถุงนานเกินไป
 2. หลุมปลูกตองมีการระบายน้ํ าดี มีอาหารอุดมสมบูรณ
 3. ใหน้ํ าชลประทานอยางสม่ํ าเสมอไมใหขาดน้ํ าโดยเฉพาะชวงติดผลและผลเจริญ
 4. มีการใหปุยเพิ่ม และมีการปองกันแมลงและโรคอยางตอเน่ือง
 5. มีการตรวจดู ทํ าลายวัชพืชและพืชอาศัยของโรคแมลง ในบริเวณขางเคียงไมให

รบกวน
 6. ในระยะท่ีตนมะละกอยังเล็ก ควรตรวจดูตนโดยเฉพาะใบแกดานบน และดาน

ลางใบวามีไร  เพลี้ยไฟ หรือโรคจุดเขาทํ าลายหรือไม
 7. ตรวจดูวามีตนแคระแกรน หรือตนใบดางยอดดาง หรือไม ถาพบตนแคระแก

รนใหถอนตนตรวจดูราก ถาใบดางใหเผาไฟทํ าลายท้ิง
 8. เก็บใบและตนใบแหง ออกเผาไฟ
 9. นอกจากฉีดพนยาปองกันกํ าจดัแมลงท่ีตนและใบแลว ใหราดยาปองกันกํ าจัด

แมลงท่ีโคนตนปองกันมด และฆาเพล้ียหอยมายังสวนผลทุก 2 สัปดาหตอคร้ัง
10.  เก็บเกี่ยวผลที่ผิวเริ่มมีสีเหลืองประมาณ 5% ของพื้นที่ผิวผล
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