
   
 
 

        โรคและการป้องกันกําจัด 

           1. โรคแอนแทรคโนส 

      ลักษณะอาการ ใบอ่อนไหม้บิดเบ้ียว ใบเป็นจุดสีน้ําตาลขอบสีเข้ม ถ้าเป็นในระยะ

ต้นกล้า จะเป็นจุดแผลสีน้ําตาล - ดําบนลําต้นหรือกิ่งอ่อน แผลจะมีลักษณะแข็งยุบตัวลงเล็กน้อย 

ถ้าเป็นกับดอก ก้านช่อดอก จะเป็นจุดแผลสีแดงหรือน้ําตาลแดง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม

แล้วกลายเป็นสีดํา 

      การป้องกันกําจัด  

            - ตัดแต่งกิ่งหลังการเกบ็เกี่ยวเพื่อควบคุมทรงพุ่ม ลดความชืน้ ให้แสงแดดส่องถึง

ในทรงพุ่มและอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก 

            - กําจัดวชัพืชบริเวณโคนต้น เก็บใบ และกิ่งที่เป็นโรคเผาทําลาย 

 

        2. โรคราแป้ง 

      ลักษณะอาการ เชื้อจะเข้าทําลายท่ีใบอ่อน โดยผิวด้านบนจะเป็นจุดแผลช้ํา มีสี

ผิดไปจากสีของเนื้อใบปกติเล็กน้อย ต่อมาจุดแผลจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ําตาล และน้ําตาล

ไหม้ในที่สุด ซ่ึงเป็นระยะที่ใบเริ่มแก่ ในบริเวณแผลจะพบผงสีขาวขึ้นฟูส่วนใหญ่ที่ผิวใบด้านล่าง 

ถ้าเกิดที่ก้านช่อดอกและดอก จะเห็นเป็นผงสีขาวปกคลุมดอกและช่อดอก ซ่ึงต่อมาจะทําให้ดอก

หลุดร่วงและเป็นแผลช้ําท่ีก้านช่อดอก  ในแหล่งปลูกมะม่วงทั่วไป มักพบทําลายช่อดอกในฤดู

หนาวประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม  

            การป้องกันกําจัด ในช่วงมะม่วงออกดอก โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศหนาวเย็น

หากพบอาการของโรค ควรทํา การควบคมุโดยฉีดพน่สารเคม ีเชน่ เบนโนมลิ คารเ์บนดาซมิ เป็นตน้ 
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 โรค—แมลงศัตรูมะม่วง 



   3. โรคราดํา 
      ลักษณะอาการ คราบสีดําข้ึนปกคลุมผิวใบ หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น กิ่งอ่อน 

ช่อดอก ดอกและผลซึ่งพบบริเวณขั้วผล การเจรญิของราดําบนใบจะไปบดบังการได้รับแสงของผิว
ใบ ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของมะม่วง เป็นอุปสรรคต่อการผสมเกสรของดอก ทําให้มะม่วงไม่
ติดผล คราบดําท่ีเกาะติดทําให้ผิวผลไม่สวย ทําใหคุ้ณภาพและราคาผลผลิตตกตํ่าลงมาก  
            สาเหตุเริ่มจากการระบาดเข้าทําลายพืชของแมลงปากดูดพวกเพลี้ยจักจ่ัน เพลี้ย
หอย หรือเพลี้ย แป้ง ซ่ึงจะดูดกินน้ําเล้ียงแล้วถ่ายมูลออกมาเป็นสารคล้ายน้ําหวานโปรยลงมาปก
คลุมส่วนต่าง ๆ ของพืชที่อยู่ด้าน ล่าง เป็นผลให้เชื้อราดําหลายชนิดที่มีอยู่ในอากาศสามารถ
เจริญเติบโตได้             
                  การป้องกันกําจัด  

            - ป้องกันกําจัดเพลี้ยไม่ให้แพร่ระบาด โดยเฉพาะในช่วงมะมว่งแตกใบอ่อน และ

แทงช่อดอก โดยหมั่น ตรวจแปลงมะม่วง ถ้าพบร่องรอยของแมลง ควรควบคุมโดยพ่นสารเคม ี
             - หลังการป้องกันกําจัดแมลงแล้ว หากพบว่ามคีราบน้ําหวานเคลือบอยู่บนใบหรือ
ส่วนของพืช ทําการพ่น น้าํชะล้างหรือละลายคราบน้ําหวานเหลา่นั้น เพื่อไม่ให้ราดําเจริญเติบโต 
  
  แมลงศัตรูมะม่วงที่สําคัญ 

      1. เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หรือแมงกะอ้า   
      ลักษณะการทําลาย  

              เพลี้ยจ๊ักจ่ันที่พบระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทําลาย
ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และก้านดอก แต่ระยะทีท่ําความเสียหายมากที่สุดคือ ระยะทีม่ะม่วง
กําลังออกดอก โดยจะดูดกินน้ําเล้ียงจากช่อดอกทําให้ดอกแห้งและดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติด
เลย ใบที่ถูกดูดน้ําเล้ียงในระยะเพสลาดจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ ขอบใบ และปลายใบจะแห้ง 
เพลี้ยจักจ่ันจะดูดกินน้ําเล้ียง และถ่ายมูลเป็นน้ําเหนียว ๆ มีลักษณะคล้ายน้ําหวานติดตามใบ ช่อ
ดอก ผล และรอบ ๆ ทรงพุ่ม ทําให้ผิวของมะมว่งเปียกเยิ้ม ต่อมาใบและช่อดอก จะถูกปกคลุม
โดยเชื้อราดํา ถ้าปกคลุมมากก็จะกระทบกระเทือนต่อการสังเคราะห์แสง  
           การป้องกันกําจัด  
               1. วิธีกล ทําการตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต   

               2. ศัตรูธรรมชาต ิ 
                2.1 ผีเสื้อตัวเบียน               
                2.2 แมลงวันตาโต  
                2.3 แตนเบียน แมลงห้ํา มวนตาโต  
                2.4 เชื้อราบิวเวอเรยี ( Beauveria bassiana )   
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   3. ใชส้ารเคม ีพน่ดว้ยสารฆา่แมลง คารบ์ารลิ เชน่ เซฟวนิ 85% WP อตัรา 60 กรมั

ต่อน้ํา 20 ลิตร ในระยะกอ่นมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง และเมื่อเริ่มแทงช่อดอก 1 ครั้ง ถ้าระบาด

รนุแรงควรเปลีย่นไปพน่ดว้ยสาร โมโนโครโตฟอส เชน่ อโซดรนิ 60% อัตรา 25 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร 

หรือสารไพรทีรอยดสั์งเคราะห์ คือ เพอร์มาทริน เชน่ แอมบุช 10% อัตรา 10 มล.ต่อน้ํา 20ลิตร 

หรอื  ไซฮาโลทรนิแอล เชน่ คาราเต ้2.5% อตัรา 7 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร , ไซฟลทูรนิ เชน่ ไบทรอยด ์10% 

อัตรา 4 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร , เดลทราเมทริน เช่น เดซิส 2.5%  อัตรา10 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร และ

ไซเพอร์เมทรนิ เช่น ริพคอร์ด 10% อัตรา 10 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร   
 

             2. เพลี้ยไฟพริก  

            ลักษณะการทําลาย  

                ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ใช้ปากเขี่ฎยและดูดน้ําเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน  

ยอดอ่อน ตาใบ ตาดอก ช่อดอก โดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน ทําให้เซลล์บริเวณนั้น 

ถูกทําลาย ผลอ่อนจะร่วง ใบที่แตกใหม่จะแคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจรว่งตั้งแต่

ยังเล็ก ๆ สําหรับใบที่โตแล้ว ขอบใบจะม้วนงอ ปลายใบไหม้ ถ้าทําลายที่ยอด จะทําให้ยอดแห้ง 

ไม่แทงช่อใบหรือช่อดอกออกมาได้ ในระยะติดดอก จะทําให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดผล

หรือทําให้ติดผลน้อยส่วนอาการที่ข้ัวผลอ่อนจะเห็นเป็นวงสีเทาเกือบดําที่ข้ัวผล หรือผลบิดเบ้ียว 

ถ้าการทําลายรุนแรงผลมะม่วงจะเป็นสีเกือบดําทั้งหมดและร่วง  

           การป้องกันกําจัด  

                1. ถ้าพบไม่มากนักใหตั้ดส่วนที่แมลงระบาดไปเผาทิ้ง ในระยะแตกใบอ่อน ถ้ามี

การระบาดรนุแรงจนยอดอ่อนไม่แตกใบ ต้องตัดแต่งกิ่งร่วมกบัพ่นสารเคม ี  

                2. ใช้ศัตรธูรรมชาติ เชน่ ไรตัวห้ํา  ด้วงเต่าลายตัวห้ํา             

      3. ใช้สารเคมี พ่นสารฆ่าแมลงในระยะติดดอก อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ เมื่อเริ่มแทง

ช่อดอก และ มะม่วงเริ่มติดผลขนาดผลมะเขือพวง ด้วย ไซฮาโลทริน เช่น คาราเต้ 2.5% อัตรา

7 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร   
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   3. แมลงวันผลไม ้ 
            ลักษณะการทําลาย  

                 แมลงวันผลไม้เพศเมียจะใช้อวยัวะวางไข่ แทงเข้าไปในผลไม้แล้วตัวหนอนที่ฟัก
จากไข่จะอาศัยและชอนไชกัดกินอยู่ภายใน ทาํให้ผลเน่าเสีย แมลงวันผลไม้จะวางไข่ในผลไม้ที่ใกล้
สุก ในระยะเริ่มแรกจะสังเกตได้ยาก อาจพบเพียงอาการช้ําบริเวณใต้เปลือก แต่เมื่อหนอนมีขนาด
โตข้ึน จะทําให้ผล เน่าเละ และมีน้ําไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออก เพื่อเข้าดักแด้ในดิน 
ผลไม้ที่ถูกทําลายนี้มักจะมีโรคและแมลงชนิดอื่น ๆ เข้าทําลายซํ้า การระบาดของแมลงวันผลไม้
พบตลอดทั้งปี และจะพบทําลายผลไม้แทบทุกชนิด แต่จะมีปริมาณแมลงวันผลไม้สูงสุดในช่วง
เดือนทีม่ผีลไมสุ้กคอื ในชว่งเดอืนมนีาคม ถึงมถุินายน อณุหภมูทิีเ่หมาะสมอยูใ่นชว่ง 25 - 28 o C  
ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 70 - 80 %             
                  การป้องกันกําจัด  

                1. การทําความสะอาดแปลงเพาะปลูก โดยทําลายผลไม้ที่เน่าเสีย อัน

เนื่องมาจากถูกแมลงวันผลไม้เข้าทําลายล 
      2. การหอ่ผล ควรจะหอ่ดว้ยกระดาษ เชน่ถงุรเีมย ์หรอืถงุกระดาษทีม่คีารบ์อน 2 ชัน้ 

หรือใช้ถุงพลาสติกห่อชั้นใน แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อทับข้างนอก 
      3. ใช้ศตัรูธรรมชาต ิคือ มดแดงไฟ  และแมลงเบียน คือ แตนเบียนหนอนดักแด้

Biosteres longicaudatus ., B. arisanus. และแมลงเบียนไข่ คือ Opius makii   
                4. ใช้สารล่อ  

                      4.1 การใช้สารล่อแมลงวันผลไม้ตัวผู้ เช่น  

                    - เมทธิล ยูจินอล ใช้ล่อ Bactrocera dorsalis และ B. umbrosus  
                    - คิวลัวร์ ( Cue – Lure ) ใช้ล่อ B. cucurbitae   
                    - ลาติ - ลัวร ์( Lati – Lure ) ใช้ล่อ B. latifrons  
                    - เมด - ลัวร์ ( Med – Lure ) ใช้ล่อ Ceratitis capitata  
                 4.2 การใช้เหยื่อโปรตีน โดยการนาํเอายสีต์โปรตีนไฮโดรไลเซท ผสมกับ 

สารฆ่าแมลงมาลาไธออนแมลง  83% จํานวน 70 มล . ต่อน้ํา 5 ลิตร พ่นเป็นจุด ๆ  
                5. การทําให้แมลงเปน็หมัน โดยการฉายรังสีแกมมา แล้วนาํแมลงที่เป็นหมันนี้ 

ไปปล่อยในธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง 
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   4. แมลงค่อมทอง  อมลงค่อม หรือด้วงงวงกัดกินใบ  
            ลักษณะการทําลาย  

                ตัวเต็มวยัจะกัดกินยอดอ่อน ลักษณะใบที่ถูกทําลายจะเว้าแหว่ง ถ้าระบาด รุนแรง
จะเหลือแต่ก้านใบและมีมูลถ่ายออกมาปรากฏให้เหน็ตามบริเวณยอด แมลงชนิดนี้สามารถทําลาย
พืชได้หลายชนิด พบการระบาดมากในฤดูแล้ง                   
                 การป้องกันกําจัด  

                1. วิธีจับตัวเต็มวัยไปทําลาย ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้มีจุดอ่อนคือ ชอบทิ้งตัว

เมือ่ได้รบัความกระทบกระเทอืน การใชส้วงิหรอืปูผ้าใตก้ิง่หรอืใตใ้บแลว้เขยา่ ตัวเตม็วยัจะตาํลงมา 
แล้วนําไปทําลาย  
                 2. ใช้สารเคมี พ่นด้วยสาร คาร์บารลิเช่น เซฟวิน 85% WP อัตรา 60 กรัม ต่อน้ํา                    

20 ลิตร หรือ เมธามิโดฟอส เช่น ทามารอน 600 56%  อัตรา 30 มล. ต่อน้ํา 20 ลิตร 
หรือ   คาร์โบซัลแฟน เช่น พอสส์ 20%  อัตรา 30 - 40 มล. ต่อน้ํา 20 ลิตร  
   
                  5. ด้วงกัดใบมะม่วง ด้วงงวงกรีดใบมะม่วง หรือด้วงงวงชอนใบมะม่วง  
            ลักษณะการทําลาย  
                  ตัวเต็มวยัจะกัดเฉพาะใบอ่อนโดยตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนของมะม่วงบริเวณ

ใกล้ ๆ กับเสน้กลางใบ เมื่อวางไข่แล้วจะกัดใบห่างจากขั้วใบประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เหลือแต่
โคนใบลักษณะรอยเป็นเส้นตรงเหมือนถูกกรรไกรตัดนอกจากนี้ตัวเต็มวัยทัง้เพศผู้และเพศเมียจะ
กัดกินเฉพาะผิวของใบ โดยเริ่มจากปลายใบขึ้นมาแล้วมักทิ้งส่วนที่เป็นเยื่อบาง ๆ เอาไว้ทําให้ขอบ
ใบม้วนเข้าหากัน ในที่สุดบริเวณส่วนปลายใบจะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีดําหรือน้ําตาล  
            การป้องกันกําจัด  
                  1. เกบ็ใบออ่นทีถู่กด้วงกดันําไปเผาหรอืฝงัดนิเพือ่ทาํลายไขห่รอืหนอนทีอ่าจตดิอยู ่ 

                  2. ใช้สารเคมี คาร์โบซัลแฟน เช่น พอสซ์ 20% EC อัตรา 40 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร 
หรือ ไซเพอรเ์มทริน เช่น ริพคอร์ด 25% อัตรา 5-10 มล.ต่อน้ํา 20 ลิตร 
 

 

จดัทาํและเผยแพรใ่นรปูแบบ E-book    :   กลุม่สือ่สง่เสรมิการเกษตร     สาํนกัพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ี    กรมสง่เสรมิการเกษตร 

การปลกูมะมว่ง ๒๒ 
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