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โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)     

สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ลักษณะอาการ 
1. ใบอ่อนเร่ิมเป็นจุดชุ่มน้้าและเปลี่ยนเปน็สีด้า
ต่อไปบริเวณที่เป็นแผลจะหดตัวเล็กลงเล็กน้อย
จนดึงให้ใบบิดเบี้ยว 
2. ใบแก่ขนาดของจดุจะมขีนาดคงที่ค่อนข้าง
เป็นเหลี่ยม  
3. ต้นอ่อนและกิ่งอ่อน จะพบจุดแผลหรือขีด
ขนาดเล็กสีน้้าตาลแดงประปราย ขยายออกตาม
ความยาว แผลบนต้นหรือกิ่งที่อ่อนมาก ๆ จะ
ลุกลามท้าให้กิ่งแห้ง เน่าด้าทั้งต้น 
4. ก้านช่อดอก จุดแผลมักขยายเช่ือมติดกัน 
เกิดอาการก้านช่อด้า กลีบดอกและผลอ่อน 
ที่ถูกท้าลายจะเปน็สีด้า และหลุดร่วง  
5. ผลแก่และผลสุกหลังเก็บเกี่ยวจะเกิดจุดแผล
สีน้้าตาลถึงด้า แผลยุบตัวลึกลงไปในเนื้อผล
มะม่วง ขนาดแผลไม่แน่นอนและลุกลามอยา่ง
รวดเร็ว บริเวณกลางแผลอาจพบเมือกสีส้ม 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. เว้นระยะปลูกอยา่งน้อย 2.5 x 2.5 ม. 
ส้าหรับมะม่วงพันธุเ์ล็ก และ 5 x 5 ม. 
ส้าหรับมะม่วงพันธุใ์หญ่ เพื่อให้อากาศมี
การถ่ายเท 
2. ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้โปร่ง  
เพื่อให้แสงแดดส่องถึง ไม่ให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเช้ือโรค  
3. ก้าจัดวัชพืชบริเวณโคนต้น 
4. เก็บใบ และกิ่ง ที่เป็นโรคเผา
ท้าลาย และฝังกลบผลร่วงที่ติดเชื้อ 
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือที่อาจแพร่
ระบาด ในสวนมะม่วงได้ 
5. ห่อผล โดยนับอายุจากวนัที่ดอก
บานจนเป็นผลอ่อนประมาณ 45 วัน 
หรือก่อนการเก็บเกี่ยว 60 วัน 
6. เก็บเกี่ยวมะม่วงอย่างระมัดระวัง เพื่อ
ป้องกันการเกิดบาดแผล และระวังไม่
ให้ผลมะม่วงสัมผัสพื้นดิน 
7. ท้าความสะอาดเครื่องมือการเกษตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอทุก 
7 – 10 วัน โดยสังเกตจุดด้า
บริเวณขอบใบ ดอก และผล 
โดยจุดจะขยายขนาดและ
เชื่อมต่อกัน ในช่วงแตกใบอ่อน 
ออกดอก ติดผล และฤดูฝนเป็น
ช่วงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควร
ส้ารวจแปลง 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

  

1. ใชช้ีวภัณฑ์บาซิลลัสซับที
ลิส อัตราตามฉลากแนะน้า 
(ขึ้นกับชนิดผลิตภัณฑ์) ฉีด
พ่นในระยะใบอ่อนและติด
ผล พ่นซ้้าทุก 1 เดือน โดย 
เฉพาะช่วงทีม่ีความชืน้สูง 
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
อัตรา 250 กรัมต่อน้้า 50 
ลิตร ฉีดพ่นในระยะใบอ่อน
และติดผล ฉีดพ่นซ้้าทุก  
10-15 วัน โดยเฉพาะช่วงที่มี
ความชื้นสูง 
3. หลังการเก็บเกี่ยว 
 - จุ่มผลในน้้าอุ่น 55 องศา
เซลเซียส 5-10 นาที และ
น้ามาผ่านน้้าเยน็เพื่อลด
อุณหภูมิ 
-อบไอน้้า (อุณหภูมิ และ
เวลาขึ้นอยู่กับพันธุข์อง
มะม่วง) 

พ่นสารเคมี เลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง 
เช่น 
- procholoraz 50% WP อัตรา  
20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- azoxystrobin 25% SC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
- carbendazim 50% SC อัตรา 
20-30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
- mancozeb 80% WP อัตรา  
40-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- copper oxychloride 85% 
WP/WG อัตรา 30-80 กรัมต่อน้้า  
20 ลิตร 
- captan 50% WP อัตรา 40-50 
กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

- procholoraz  
สารกลุ่ม FRAC: 3 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,600 mg/kg 
- azoxystrobin  
สารกลุ่ม FRAC : 11 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : >5,000 mg/kg 
- carbendazim  
สารกลุ่ม FRAC : 1 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : >10,000 mg/kg 
- mancozeb  
สารกลุ่ม FRAC : M03 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : >8,000 mg/kg 
- copper oxychloride  
สารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50  : 1,440 mg/kg 
- captan  
สารกลุ่ม FRAC : M04 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 9,000 mg/kg 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) www.arda.or.th 3) www.technologychaoban.com 4) https://stri.cmu.ac.th/ 7) รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติ โรคของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม   

ภาพ : รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติ และ ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว  

มะม่วง 
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แมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ชื่อวิทยาศาสตร์  Bactrocera dorsalis (Hendel)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปร่างลักษณะ ไข่ยาวรี ระยะไข่ 2 - 4 วัน 
ตัวหนอนสีขาวใส ระยะหนอน 7 - 8 วัน 
ดักแด้เริ่มแรกมีสีนวลหรือเหลืองอ่อน และ
เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล ระยะดักแด้ 7 - 9 วัน 
ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดเล็ก สีน้้าตาลอ่อน 
ด้านหลังส่วนอกมีแถบสีเหลืองทองใกล้กับ
โคนปีกทั้งสองข้าง ปีกใส วงจรชีวิต 3 - 4 
สัปดาห์ 
ลักษณะอาการ แมลงวันผลไม้เพศเมียวางไข่
โดยใช้อวัยวะลักษณะแหลมปลายก้นแทงเขา้
ไปในเนื้อผลไม้ท้าให้เกิดอาการช้้าใต้ผิวเปลอืก 
เมื่อไข่ฟัก ตัวหนอนจะอาศัยกนิเน้ือผลไม้ท้า
ให้ผลไม้เน่าเสีย และมักมีโรคและแมลงชนิด
อื่นเข้าท้าลายซ้้า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ท้าความสะอาดแปลง โดย
เก็บผลไม้ที่เน่าเสียฝังกลบให้
หน้าดินหนาอย่างน้อย 15 ซม.  
2. ห่อผลด้วยถุงกระดาษ 
สีน้้าตาล หรือถุงกระดาษที่
ภายในเคลือบด้วยกระดาษ
คาร์บอน โดยเริ่มห่อเมื่อมะม่วง
ติดผลได้อายุประมาณ 60 วัน 
  

ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอทุก
สัปดาห์ โดยใช้เมธิลยูจินอล 
(สารล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้)  
4 ส่วน ผสมมาลาไธออน 83% 
EC 1 ส่วน หยดลงบนส้าลี 3-5 
หยด น้าไปแขวนในกบัดัก 
จากนั้นน้ากับดักไปแขวนใน
ทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร 
จ้านวน 1 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
ให้สังเกตปริมาณแมลงวันผลไม้
ในกับดักทุกสัปดาห์ เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดปริมาณแมลงวันผลไม้
ในแปลงปลูก 

1. ใช้สารล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ เมทธิลยู
จินอล 4 ส่วน ผสมมาลาไธออน 83% 
EC 1 ส่วน หยดลงบนส้าลี 3-5 หยด 
น้าไปแขวนในกับดัก จากนั้นน้ากบัดักไป
แขวนในทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร 
จ้านวน 1 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่  
2. ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมันพื้นที่
เพื่อให้ผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้ใน
ธรรมชาติ ท้าให้จ้านวนแมลงวันผลไม้ใน
ธรรมชาติลดลง แต่ต้องอาศัยการปล่อย
อย่างต่อเนื่อง 
3. ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตน
เบียนหนอนแมลงวันผลไม้ 
(Diachasmimorpha longicaudata) 
อัตรา 1,600 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยต่อเนื่อง 
สม่้าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและอนุรักษ์ 
แมลงเบียนให้อยู่ในธรรมชาติ 
4. ก้าจัดหนอนแมลงวันผลไม้ในผลไม้หลัง
การเก็บเกี่ยว เช่น การใช้สารรมบางตัว 
เช่น เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)  
เป็นต้น หรือการอบไอน้้าร้อน 
  

1. พ่นเหยื่อโปรตีน malathion 57% 

หรือ 83% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้้า 

5 ลิตร ผสม yeast protein hydrolysate 

หรือ yeast autolysate 200 มิลลิลิตร พ่น

เป็นจุด ๆ  ต้นละ 4 จุด พ่นต้นเว้นต้น ทุก 

7 วัน เวลาเช้าตรู่ซ่ึงเป็นช่วงที่แมลงวัน

ผลไม้ออกหาอาหาร พ่นครั้งแรกหลังห่อผล

เสร็จ 1 สัปดาห์ และพ่นต่อเนื่องจนเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 

2. พ่นด้วยสารก้าจัดแมลง 1-2 ครั้ง 

ห่างกัน 7 วัน ด้วยสารชนิดใดชนิด

หนึ่ง ดังนี้ 

- malathion 57% EC อัตรา 20-30 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  

- triazophos 40% EC อัตรา 20-30

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 

 

- malathion  

สารกลุ่ม IRAC  : 1B 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : 2,100 mg/kg  

PHI 2 วัน  

มีพิษสูงต่อสัตว์น้้า ผึ้ง และสัตว์ปีก 

- triazophos  

สารกลุ่ม IRAC  : 1B  

ระดับความเป็นพิษชั้น Ib พิษร้ายแรง  

LD50 : 66 mg/kg 

PHI 10 วัน 

มีพิษสูงต่อผึ้งและปลา 

  

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน กรมส่งเสริมการเกษตร 3) H.V. Weems (retired) and J.B. Heppner 2019  ภาพ : Scott Bauer และ ปวีณา คนยงค์ 

 

มะม่วง 
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เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (Mango leafhopper)  

ชื่อวิทยาศาสตร์  Idioscopus spp. (I. clypealis (Lethierry), I. nitidulus (Walker) และ I. nagpurensis (Pruthi))   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปร่างลักษณะ  
1. รูปร่างเป็นรูปลิ่ม สีน้้าตาลอมเทา มีจุดสีด้า
ประปราย มีจุดสีขาวใสเรียงกันเป็นรูปตัววตีรง
กลางหลัง ใบหน้ามีแถบสีน้้าตาลขวางตรงกลาง
ใบหน้า และจุดกลมสีขาวบนใบหนา้จะอยู่ใน
ระดับเสมอกับตาเด่ียว 
2. รูปร่างเป็นรูปลิ่ม สีน้้าตาลอ่อนอมเขียว 
ใบหน้ามีจุดกลมสีด้า 4 จุด ขอบด้านหน้าของ
ปล้องอกอีก 2 จุด 
ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้้าเล้ียง ท้าให้ช่อดอกแห้งและดอกร่วง ติด
ผลน้อย หรือไม่ติดเลย ใบอ่อนบิดงอโค้งลงด้าน
ใต้ใบ ปลายใบแห้ง เพลี้ยจักจั่นถ่ายมูลหวาน
เหนียวติดตามใบ ช่อดอก ผล ท้าให้เกิดราด้าปก
คลุม มีผลต่อการสังเคราะห์แสง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ฉีดล้างช่อดอกและใบ หาก
แรงอัดฉีดของน้้าแรงพอก็ช่วย
ให้เพลี้ยในระยะตัวอ่อน
กระเด็นออกจากช่อดอกได้ 
แต่ให้ระมัดระวังอย่าฉีดน้้าไป
กระแทกดอกมะมว่งแรง
จนเกินไป เพราะอาจท้าให้
ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้ 
2. ท้าการตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 
เช่น ผีเสื้อตัวเบียน แมลงวัน
ตาโต แตนเบียน แมลงห้้า                  
มวนตาโต มวนเพชฌฆาต โดย
การใช้สารเคมีในแปลงใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ 
 

ส้ารวจแปลงเป็นประจ้าทุก
สัปดาห์ โดยสังเกตการเข้า
ท้าลายของเพลี้ยจักจั่นจาก
การมีราด้าเข้าปกคลุมใบ ช่อ
ดอก หรือผล หรือใช้กับดัก
แสงไฟดักจับตัวเต็มวัยเพลี้ย
จักจั่นมะม่วงที่บินมาเล่นไฟ 

1. พ่นเช้ือราบิวเวอเรียในระยะก่อน
มะม่วงออกดอก  1 ครั้ง และเมื่อ
เร่ิมแทงช่อดอก 1 ครั้ง ถ้าพบตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย จ้านวนมากกวา่ 
5 ตัวต่อช่อ  ควรพ่นอีก 1 – 2  ครั้ง 
ในระยะดอกตูมและก่อนดอกบาน 
2. ใช้กับดักกาวเหนียวแขวนไว้
บริเวณใต้ทรงพุ่มหลาย ๆ จุด เพื่อ
ดักและไล่เพลี้ยจักจั่น 
3. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็ม 
วัยที่บินมาเล่นไฟ 
  

พ่นสารเคมีเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง  

เช่น 

- lambda-cyhalothrin 2.5%  

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 

ลิตร 

- carbaryl 85% WP อัตรา 60  

กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

- imidacloprid 10% SL  

อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 

- lambda-cyhalothrin  

สารกลุ่มIRAC : 3A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : c56 mg/kg 

PHI 8 วัน เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้า 

- carbaryl  

สารกลุ่ม IRAC  : 1A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 614 mg/kg 

PHI 14 วัน  

เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 

- imidacloprid  

สารกลุ่ม IRAC  : 4A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 450 mg/kg  

PHI 14 วัน  

เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้า 

 

1) กรมวิชาการเกษตร 2) เกศสุดา สนศิร ิและคณะ 2560 3) www.arda.or.th  ภาพ : E.S.C. Smith and H. Brown, 2014 และ https://images.app.goo.gl/op6TefD8yDAVQZ9c7  

มะม่วง 

I. nitidulus (Walker)   1 

I. clypealis (Lethierry)   2 


