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การปลกูมะละกอ ตอนท�ี 3

โรคและแมลงศตัรมูะละกอ

       การปลกูมะละกอเป็นจาํนวนมากหรอืเพ�ือการคา้ มักจะประสบปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคและแมลงศัตรไูดง้า่ย จงึตอ้งมกีารดแูลรักษา
แปลงปลกูและควบคมุเร�ืองโรคและแมลงเป็นพเิศษ    สาํหรับแปลงปลกูท�ีปลกูมะละกอตดิตอ่กนัหลายปี ขาดการเอาใจใส ่ หรอืปลอ่ยให ้
มะละกอมอีายมุากเกนิไป    มักกลายเป็นแหลง่สะสมและแพรก่ระจายของเช�ือโรคและแมลงในสว่นของประเทศไทย 
โรคและแมลงศตัรมูะละกอตวัหลกัๆ ไดแ้ก่

โรคจากไวรสั ไวรัสท�ีกอ่โรคในมะละกอมหีลายชนดิ เชน่ ไวรัสในสกลุ Potyvirius, Potexvirus และ Begomovirus (จากวงศ ์Geminiviridae)
แตไ่วรัสท�ีมกีารแพรร่ะบาดกวา้งขวางทั�วโลกรวมทั�งประเทศไทยและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายมากกวา่ไวรัสชนดิอ�ืน คอื ไวรัส PRSV (papaya
ringspot virus) ในสกลุ potyvirus ซ�ึงเป็นสาเหตขุองโรคไวรัสจดุวงแหวน หรอืท�ีนยิมเรยีกวา่ “โรคใบดา่งจดุวงแหวน” 

โรคจากเช�ือรา เช�ือราท�ีกอ่โรคในมะละกอมหีลายชนดิ เชน่ โรคแอนแทรคโนส (anthracnose)  โรครากเนา่และโคนเนา่ และโรคราแปง้ ซ�ึงมี
ลักษณะแตกตา่งกนั ดังน�ี
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โรคแอนแทรคโนส เกดิจากเช�ือรา Colletotrichum gloeosporioides จะแสดงอาการท�ีใบและผล    โดยอาการบนใบจะเป็นจดุขอบแผลสี
น�ําตาลและแหง้ กลางแผลจะขาดเป็นรทูะลใุนเวลาตอ่มา อาการเดน่ชดัคอื อาการบนผล เช�ือราชนดิน�ีจะเขา้ทาํลายผลตั�งแตเ่ป็นลกูออ่น แตจ่ะ
ไมแ่สดงอาการ จนกระทั�งผลแกห่รอืสกุจงึแสดงอาการใหเ้หน็ เร�ิมจากเป็นแผลจดุสนี�ําตาลเลก็ๆ แลว้คอ่ยๆ ลามเป็นแผลใหญข่�ึน ตรงกลางแผล
จะบุ๋มลงไป ขอบแผลนนู อาจเหน็สปอรเ์ช�ือราเป็นวงสดีาํหรอืน�ําตาลเขม้บรเิวณกลางแผล แผลจะลกุลามทาํใหผ้ลเนา่

โรคแอนแทรกโนส จัดวา่เป็นอปุสรรคสาํคัญของการสง่ออกมะละกอสดไปตลาดตา่งประเทศมักจะระบาดไดด้ใีนชว่งฝนชกุ   การควบคมุโรค
นยิมใชว้ธิฉีดีพน่สารปอ้งกนักาํจัดเช�ือราทกุๆ 14-20 วัน ตั�งแตร่ะยะแทงชอ่ดอก หรอืเร�ิมตดิผลและหลังเกบ็เก�ียว นาํผลไปแชใ่นน�ํารอ้นท�ี
อณุหภมู ิ48 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 20 นาท ี  จะชว่ยลดปัญหาการเกดิโรคกบัผลสกุได ้

โรครากเนา่และโคนเนา่ เกดิจากเช�ือรา Pythium aphanidermatum และ Phytophthora palmivora   เกดิไดท้กุระยะการเจรญิของมะละกอ
ในระยะกลา้ จะเกดิอาการเนา่คอดนิ คอืรากเนา่ ใบเปล�ียนเป็นสเีหลอืง  ตน้มักจะหกัพับตรงโคนและเห�ียวตายอยา่งรวดเรว็    สาํหรับตน้ท�ีโต
แลว้ จะแสดงอาการโคนเนา่ เป็นสนี�ําตาลถงึดาํ   ลักษณะฉ�ําน�ํา เน�ือเย�ือบรเิวณท�ีเนา่จะยบุตัวลงเลก็นอ้ย ตอ่มารากจะเนา่ ใบเหลอืงและรว่ง
   ทาํใหต้น้ตายไปภายใน 2-3 วันเช�ือราท�ีเป็นสาเหตขุองโรค มักระบาดไปกบัดนิและน�ํา โดยเฉพาะชว่งท�ีมฝีนตกชกุ    การควบคมุโรคใชว้ธิี
ปรับปรงุดนิใหร้ว่นซยุ มกีารระบายน�ําดี

โรคราแป้ง เกดิจากเช�ือรา Oidium caricae มักพบในสวนปลกูมะละกอในท�ีสงู มอีากาศเยน็    โรคน�ีจะกอ่ใหเ้กดิลักษณะผงสขีาวปกคลมุทั�งท�ี
ใบและท�ีผล เม�ือเขา้ทาํลายใบ จะทาํใหบ้รเิวณท�ีถกูทาํลายซดีเห�ียว และเป็นสนี�ําตาลแหง้ตายไปในท�ีสดุ ตน้ทรดุโทรม ผลผลติลดลง ถา้เกดิกบั
ผลออ่นจะทาํใหผ้ลรว่ง    แตถ่า้เกดิกบัผลโตผลอาจบดิเบ�ียว เจรญิเตบิโตไมส่ม�ําเสมอ มตีาํหนทิ�ีผวิ    สว่นใหญจ่ะพบราแปง้บรเิวณหลังใบ
มากกวา่ใตใ้บเช�ือรามักแพรร่ะบาดในชว่งฤดหูนาว โดยอาศัยลมพัดพาไป   การควบคมุโรค นยิมฉดีพน่ดว้ยสารกาํจัดเช�ือรา

      ไสเ้ดอืนฝอย (Nematodes) ไดแ้ก ่Meloidogyne incognita เป็นสัตวจ์าํพวกพยาธติัวกลมขนาดเลก็   ประมาณเสน้ใยฝ้าย เจรญิอยู่ใน
ดนิท�ีมคีวามชุ่มช�ืนบรเิวณโคนตน้ สว่นใหญจ่ะอยู่ในระดับใตด้นิไมเ่กนิ 6 น�ิว   เป็นสาเหตขุองอาการรากปมในมะละกอไสเ้ดอืนฝอยจะเขา้
ทาํลายราก ไชชอนเขา้ไปในเน�ือเย�ือและขับน�ํายอ่ยออกมา    ทาํใหเ้ซลลข์องรากตรงสว่นนั�นเกดิการแบง่ตัวเพ�ิมข�ึนและบางเซลลก์ม็ขีนาดใหญ่
ข�ึน    เน�ือเย�ือของรากจงึบวมโป่งเป็นปมเหน็ไดช้ดั รากมะละกอไมส่ามารถดดูน�ําและธาตอุาหารไดต้ามปกต ิ    จงึทาํใหใ้บเหลอืง รว่งกอ่น
กาํหนด ไมผ่ลดิอกออกผล และอาจตายไปในท�ีสดุ   วธิคีวบคมุ    บา้งใชว้ธิเีลอืกพ�ืนท�ีปลกูบา้งใชว้ธิบีาํรงุดนิ บา้งใชส้ารเคมฆีา่ไสเ้ดอืนฝอย

สตัวแ์ละแมลงศตัรพูชื ท�ีสาํคญัไดแ้กแ่มลงจาํพวกเพล�ีย และไร
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เพล�ียไฟ
     

       เพล�ียไฟเป็นแมลงขนาดเลก็มาก ม ี6 ขา มลีาํ ตัวแคบยาว สเีหลอืงซดี เม�ือโตเตม็ท�ีมปีีกยาวบนหลังจงึบดิไดแ้ละปลวิไปตามลมไดด้ว้ย
มักพบระบาดในชว่งปลายฤดฝูนถงึตน้ฤดแูลง้ อาการท�ีพบใตผ้วิใบจะแหง้เห�ียว โดยเฉพาะเสน้กลางใบหรอืขอบใบแหง้เป็นสนี�ําตาล   ถา้เป็นกบั
ผลทาํใหผ้ลกรา้นเป็นสนี�ําตาล ในฤดฝูนจะไมค่อ่ยพบ ถา้พบอาจใชน้�ําฉดีพน่แรงๆ ใหห้ลน่ไป หรอืใชย้าฆา่แมลงพวกไดเมชโซเอท หรอืโมโน
โครดตฟอส ฉดีพน่ 2-3 ครั�ง   ทกุ 5-7 วัน
ไรแดง
      

   เป็นสัตวข์นาดเลก็ม ี 8 ขา จะทาํ ใหผ้วิใบจะไมเ่ขยีวปกตเิกดิเป็นฝ้าดา่ง ถา้ดใูกล ้ๆจะพบตัวไรสคีล�ําๆ อยู่เป็นจาํนวนมาก เดนิกระจายไม่
วอ่งไว หรอือาจเหน็คราบไรสขีาวกระจายอยู่ทั�วไป แมลงศัตรธูรรมชาตคิอืดว้ยเตา่เลก็ ตัวดาํ ลาํตัวร ีตัวออ่นดว้งเตา่กก็นิไรไดด้ี
      ถา้มไีรระบาดมากใหใ้ชย้ากาํจัดไรพวกไดโดโฟล เชน่ เคอเรน ไดโคล ฯลฯ ในอัตรา 30-40 ซซี ีผสมน�ํา 20 ลติร ฉดีพน่
 
แมลงวนัทอง
      

      แมลงวันทองเป็นแมลงท�ีทาํ ลายผลไมห้ลายชนดิ โดยจะวางไขท่�ีผลขณะแก ่ทาํใหห้นอนท�ีฟักเป็นตัวทาํลายเน�ือของผลเสยีหาย    เม�ืออยู่
บนตน้หรอืในขณะบม่ผล   แมลงวันทองจะระบาดในชว่งเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน ซ�ึงเป็นชว่งท�ีดนิช�ืนตัวเตม็วัยจะข�ึนจากดนิมาผสม
พันธุ์กนั และวางไขไ่ดห้ลายจดิ ชว่งท�ีทาํ ความเสยีหายใหก้บัเกษตรกรมากท�ีสดุคอื ระยะท�ีเป็นตัวหนอน มักจะพบในมะละกอสกุทาํใหผู้้บรโิภค
เสยีความรู้สกึในการรับประทาน
 
การป้องกนั
         ทางปอ้งกนัคอื เกบ็ผลมสีเีหลอืงท�ีผวิ 5% ของพ�ืนท�ีผวิผล ไมป่ลอ่ยใหส้กุคาตน้รว่มกบัการใชม้าลาไธออนฉดีพน่ทาํลายตัวเตม็วัย และ
ลอ่ตัวผู้ดว้ยเมธธลิยจูนีอล ผสมยาฆา่   แมลงพวกมาลาไธออน อัตรา 1:1 หรอืหอ่ผลดว้ยกระดาษหนังสอืพมิพ ์หรอืเกบ็ผลท�ีเนา่เสยี เน�ืองจาก
แมลงและโรคออกจากแปลงปลกูฝังดนิลกึๆ หรอืเผาไฟ

 
เพล�ียออ่น
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      เพล�ียออ่น เป็นแมลงดดูท�ีสาํ คัญชนดิหน�ึงในมะละกอ สันนษิฐานกนัวา่เป็นตัวถา่ยทอดโรคใบดา่งเหลอืงท�ีเกดิจากเช�ือไวรัส ซ�ึงโรคน�ีพบวา่
กาํ ลังเป็นกบัมะละกอในแหลง่ผลติทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคกลาง

***โปรดตดิตามตอนตอ่ไป จะกลา่วถงึ "การเกบ็เก�ียวผล" ***

 ขอขอบคณุแหลง่ความรู้จาก
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