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บทคัดยอ 
การเปรียบเทียบระบบการผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ โดยใชแบบสอบถาม

จากชุดโครงการวิจัยมะละกอ ระยะที่ 1 ในชวงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2551 เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

สําหรับการพัฒนางานวิจัยมะละกอตอไป ขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 86 ราย พบวา 

ระบบการปลูกมีทั้งแบบปลูกเปนพืชเดี่ยวและพืชผสม มีการจําหนายในรูปผลดิบ 79.07% และผลสุกรับประทานสด 

20.93% ผลดิบจําหนายโดยบรรจุถุงพลาสติกเจาะรูขนาด 10 กิโลกรัม สงจําหนายที่ตลาดกลางการเกษตรใกลเคียง

กอนกระจายไปยังตลาดอื่น ๆ ผลสุกรับประทานสดจําหนายโดยมีการคัดเกรดและหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมะละกอทั้งหมด 49 ราย ระบบการปลูกมีทั้งพืชเดี่ยวและผสม

เชนกัน มีการจําหนายมะละกอในรูปผลดิบ 21.74% ผลสุกรับประทานสด 32.61% และผลสุกสงโรงงาน 45.65% 

การจัดการผลผลิตปฏิบัติเชนเดียวกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สําหรับผลสุกรับประทานสด ไมมีการคัดเกรดกอน

หอ ขณะที่ผลสุกสงโรงงาน เก็บเกี่ยวผลที่ระยะแตมนอยกวาการบริโภคสดและจําหนายโดยระบบโควตา มีทั้งพันธุ

เนื้อสีเหลืองและแดงในสัดสวนที่โรงงานตองการ ความแตกตางของระบบการผลิตมะละกอที่สําคัญ คือ พืชหลักใน

แปลงมะละกอและรูปแบบการจําหนาย จังหวัดเพชรบุ รีไมมีการจําหนายผลสุกสงโรงงาน ขณะที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธจําหนายผลสุกเขาโรงงานแปรรูปเปนสวนใหญ โรคและแมลงสําคัญที่พบในแปลงปลูก ไดแก โรค

ไวรัสจุดวงแหวน และเพลี้ยแปง นอกจากนี้ พบการระบาดของหอยทากในตอนใตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เนื่องจากมีความชื้นสูง สําหรับโรคหลังเก็บเกี่ยวที่ระดับความสุก 75% ไมพบการเกิดโรคในจังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธเกิดโรคเพียง 6.12% 
 
คําสําคัญ : มะละกอ  ระบบการผลิต  การจําหนาย  ศัตรูพืช 

 

ABSTRACT 
The comparison of papaya production system in Phetchaburi and Prachuap Khirikhan 

provinces using questionnaires from Papaya research project, phase 1, was conducted at May – 

November, 2008.  The aim of this survey was to collect the basic data for further research development.  

The 86 growers in Phetchaburi province were interviewed.  The plantation were both single and mix 

systems.  Papaya fruit were sold as green fruit (used as vegetable) and ripened fruit consumed as a 
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fresh fruit (79.07 and 20.93%, respectively).  Green fruit were packed in 10 kg plastic bag, and sent to 

local central agricultural market before distributed to other markets.  Ripened fruit were graded and 

wrapped with newspaper before sold.  For Prachuap Khirikhan province, 49 farmers were interviewed.  

The production system was similar to Phetchaburi.  Sale system divided to green fruit, ripened fruit 

consumed as a fresh fruit and ripened fruit for processing (21.74, 32.61 and 45.65%, respectively).  

Produce management was conducted the same as Phetchaburi province, ripened fruit consumed as a 

fresh fruit were wrapped with newspaper before sold without graded.  For processing, ripened fruit 

were harvested at younger stage than the fruit consumed as a fresh fruit.  Ripened fruit for processing 

were sold by quota and the ratio of red and yellow pulp fruit were controlled by the factory.  The 

differences of production system were the main crop plantation and sale system.  Ripened fruit from 

Prachuap Khirikhan were mostly sold to the factory for processing, whereas those from Phetchaburi 

were sold as fresh fruit.  Papaya ring spot virus and mealy bug were the important problem in this area.  

Furthermore the snails were found in the south of Prachuap Khirikhan province due to high humidity.  

Postharvest disease at 75% ripening stage was not found in Phetchaburi, whereas only 6.12% was 

found in Prachuap Khirikhan. 
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E-mail : sdangcham@yahoo.com, siriwan@pbru.ac.th  

 

คํานํา 
ความตองการมะละกอเพื่อบริโภคผลสดและการแปรรูปในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่พื้นที่

ปลูกมะละกอกลับลดลงอยางมาก เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสจุดวงแหวน  (นงลักษณ และวิไล, 2551) ทําให

เกษตรกรตองหันไปปลูกพืชอื่นแทน  ตัดตนมะละกอทิ้งกอนเวลา ยายพื้นที่ปลูก หรือแมกระทั่งพยายามหาพันธุใหมที่

ทนทานตอโรคไวรัสจุดวงแหวนมาปลูกแทนพันธุเดิม ซึ่งการพยายามพัฒนาสายพันธุใหมเพื่อใหไดมะละกอที่มี

ความสามารถทนทานตอโรคไวรัสจุดวงแหวนไดนั้น ทําใหมะละกอที่จําหนายกันในทองตลาดมีความหลากหลายมาก 

ซึ่งบางครั้งอาจเปนพันธุเดียวกัน แตมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแหลงปลูก การระบาดของโรคไวรัสจุดวงแหวนซึ่ง

เปนปญหาหลักของการผลิตมะละกอในปจจุบันนี้ เกิดจากเชื้อ Papaya ring spot virus (PRSV) มีเพลี้ยออนเปน

พาหะสําคัญ ที่สามารถเขาทําลายไดทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแตตนกลาจนถึงออกดอก ติดผล (ยงยุทธ, 2547)  

ถึงแมวามะละกอจะเปนพืชที่มีการปลูกกันทั่วไป แตพื้นที่ที่มีการปลูกเปนการคาอยางมาก ไดแกพื้นที่ภาค

กลาง ซึ่งเปนแหลงผลิตมะละกอที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับการสงออกและปอนสูตลาดในภาคอื่น ๆ จากสถิติการ

ผลิตมะละกอป พ.ศ. 2549  และ 2550  พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกมะละกอทั้งหมด 3,429 ไร และ 1,273 ไร 

ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมีพื้นที่ปลูกมะละกอทั้งหมด 260 ไร และ 200 ไร ตามลําดับ (ระบบสารสนเทศการ

ผลิตทางดานการเกษตร, 2551) แตจากการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ

ในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด กลับพบวามีพื้นที่ปลูกมากกวารายงานจากระบบสารสนเทศฯ นอกจากนี้ในรายงานของระบบ

สารสนเทศฯ เอง พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณผลผลิตมะละกอคอนขางที่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธมีผลผลิต
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มะละกอเพิ่มขึ้น 2 เทา สําหรับพื้นที่ปลูกมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธนั้นแมวาจะอยูในเขต

ชลประทานที่ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ อยูใกลตลาดกลางการเกษตร และโรงงานแปรรูปหลายแหง แตเกษตรกรก็

ยังประสบปญหาเรื่องการระบาดของโรคไวรัสจุดวงแหวนเชนเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ทั้งนี้ยังขาดขอมูลท่ีแนชัดใน

ประเด็นดังกลาวขางตน งานวิจัยนี้เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนดานระบบการผลิต การจัดการผลผลิตและศัตรูพืช

ของมะละกอ  ตลอดจนรวบรวมปญหาที่ สําคัญของเกษตรกรผูปลูกมะละกอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ สําหรับพัฒนาใหเกิดองคความรูดานมะละกออยางครบวงจรตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. วิธีการวิจัย: ใชแบบสอบถามจากชุดโครงการวิจัยมะละกอ ระยะที่ 1 ของสาํนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (2552) ทําการสอบถามและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมะละกอที่มพีื้นที่ปลูกตั้งแต 3 ไรขึ้นไป เพือ่เก็บ

ขอมูลดานระบบการผลิต การจัดการศัตรูพืช และการจัดการผลผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวดัเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ และสุมเก็บตัวอยางมะละกอกรณีจําหนายผลสุกสําหรับการบริโภคสด โดยใชระยะที่ผลมีแตมสี

เหลืองประมาณ 0-5% ของพืน้ที่ผิวทั้งผล จํานวน 3 ผล/พันธุ/ราย เก็บรักษาผลมะละกอทีอุ่ณหภูมิหอง (30+2oC) 

เพื่อเก็บขอมูลดานคุณภาพและการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่ระดับความสุก 75%  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง: สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมะละกอในจังหวดัเพชรบุรี จํานวน 86 ราย

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จาํนวน 49 ราย จากนั้นทําการรวบรวม วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห

ขอมูล และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยเปนรอยละ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การสํารวจระบบการผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ โดยการสอบถามและ

สัมภาษณเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกตั้งแต 3 ไรขึ้นไป ทั้งหมด 153 ราย แบงเปนเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี 86 ราย 

และประจวบคีรีขันธ 49 ราย  พบวาระบบการปลูกมีทั้งระบบพืชเดี่ยวและพืชผสม โดยเปนระบบการปลูกพืชผสม

มากกวาพืชเดี่ยว ทั้งนี้ลักษณะการปลูกมะละกอมีความแตกตางกันไปตามพื้นที่ เชน พื้นที่ตอนบนของอําเภอหนอง

หญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี มีการปลูกมะละกอเปนพืชเดี่ยว ขณะที่พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและสวนใหญของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธมีการปลูกมะละกอรวมกับพืชอื่น ๆ ที่สําคัญ ไดแก มะนาว กลวยไข กลวยหอม สับปะรด 

ปาลมน้ํามัน และยางพารา เปนตน 

พันธุมะละกอที่นิยมปลูก ไดแก แขกดํา แขกนวล โกโก ปลักไมลาย เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธปลูกมะละกอพันธุแขกดํามากที่สุด 63.95 %และ 55.93% ตามลําดับ (ตารางที่ 1) เนื่องจากเปน

พันธุที่สามารถจําหนายไดทั้งผลดิบ ผลสุกรับประทานสดและผลสุกสงโรงงาน (กลุมส่ือสงเสริมการเกษตร, 2551)  

สําหรับรูปแบบการจําหนายผลผลิตนั้น เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีจําหนายมะละกอในรูปผลดิบมากที่สุด 79.07% 

เนื่องจากอยูใกลตลาดกลางการเกษตรที่สําคัญ เชน ตลาดกลางการเกษตรบานลาด ตลาดกลางการเกษตรทายาง 

(หนองบวย) ตลาดศรีเมือง ตลาดคลองเตย ตลาดมหานาค ปากคลองตลาด ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง เปนตน 

ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมีการจําหนายผลสุกสงโรงงานมากที่สุด 45.65% เนื่องจากอยูใกลโรงงานแปรรูป

ผลไมเชนกัน 
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ลักษณะของแรงงานที่ใชในระบบการผลิต จังหวัดเพชรบุรีสวนใหญใชแรงงานครอบครัวเพียงอยางเดียว 

66.28% และมีการใชทั้งแรงงานครอบครัวและแรงงานจาง 33.72% การจางแรงงานสวนใหญเปนการจางเพื่อฉีด

พนสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมีเกษตรกรที่ใชแรงงานครอบครัว

เพียงอยางเดียว 59.18% ใชทั้งแรงงานครอบครัวและแรงงานจาง 40.82% โดยสวนใหญใชแรงงานจางเพื่อเก็บ

เกี่ยวและขนยายผลผลิตจากพื้นที่ปลูกมายังจุดรวบรวมผลผลิตและกําจัดวัชพืชโดยการตัดหรือถางหญา 

 

Table 1  General data of the papaya growers in Phetchaburi and Prachuap Khirikhan provinces 

 Phetchaburi 
(%) 

Prachuap 
Khirikhan (%) 

  Phetchaburi 
(%) 

Prachuap 
Khirikhan (%) 

Plantation system    Employment (Labor)   

 -  Single plant 30.23 22.45   - family  66.28 59.18 

 -  Mixed plant 69.77 77.55    - family and employed 33.72 40.82 

Variety    Sale system  

 -  Khak-Dam 63.95 55.93   - Green fresh fruit 79.07 21.74 

  9.30 

26.74 

18.37 

14.28 

  - Ripened fruit consumed 

as fresh fruit 

20.93 32.61  -  Khal-Nuan 

 -  Others (Plug Mai Lai, 

Coco)     - Ripened fruit for 

processing 

- 45.65 

 

การจัดการผลผลิตมะละกอ  เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี มีการจําหนายผลมะละกอใน 2 ลักษณะ คือ 

ผลดิบ และผลสุกรับประทานสุก ผลดิบมีการปลูกมากในพื้นที่อําเภอทายางและแกงกระจานในลักษณะเปนพืชแซม

ในแปลงปลูกมะนาว กลวยไข และกลวยหอม จะเก็บเกี่ยวโดยการใชตะกรอบุผาสอยแลวบรรจุใสถุงพลาสติกเจาะรู

ขนาด 10 กิโลกรัม แบงเปนผลยาวและผลกลม ผลยาวจําหนายโดยบรรจุเปน  2 หรือ 3 แถว ตามขนาดของผล

มะละกอ สําหรับผลกลมนั้น เกษตรกรเก็บจําหนายในกรณีที่ผลผลิตมีนอย และขาดตลาด ถาเกษตรกรไมสามารถ

บรรจุถุงพลาสติกไดทัน ก็จะนําผลผลิตมาบรรจุถุงที่แผงรับซื้อ หรือใหผูรับซื้อเปนผูบรรจุเอง กรณีจําหนายเพื่อ

รับประทานสุก แหลงปลูกสําคัญ คือ ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ และตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลมะละกอที่ระยะแตมแลวหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพ จากนั้นผูรับซื้อจะเขามารับซื้อ

มะละกอเอง หรืออาจมีการนําไปสงยังตลาดใกลเคียง เชน ตลาดกลาง สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด ตลาด

กลางการเกษตรทายาง (หนองบวย) ตลาดศรีเมือง เปนตน 

สําหรับการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกมะละกอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ นั้น มีการจําหนาย 3 

รูปแบบ คือ ผลดิบ ผลสุกรับประทานสด และผลสุกสงโรงงาน แหลงปลูกมะละกอจําหนายผลดิบอยูที่ตําบลบึงนคร 

อําเภอหัวหิน ซึ่งเปนพื้นที่หางไกล การคมนาคมไมสะดวก จึงจําหนายในรูปผลดิบ สวนใหญมีผูรับซื้อเขาไปซื้อ

ผลผลิต เกษตรกรไมตองขนสงผลมะละกอมาจําหนายเอง สําหรับการจําหนายผลสุกเพื่อรับประทานสด ปฏิบัติ

เชนเดียวกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี คือ มีการหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนสงใหผูรับซื้อ สําหรับผลสุก

สงโรงงานนั้น เกษตรกรตองปลูกมะละกอทั้งเนื้อสีเหลืองและสีแดงตามสัดสวนที่โรงงานแปรรูปตองการ ตองการผล
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ขนาดใหญ และมีเนื้อหนา มีการเก็บเกี่ยวในระยะผลแตมนอยกวาการจําหนายในรูปผลสุกรับประทานสด  สีเนื้อยัง

มีการพัฒนาไมมาก และตองมีการเจาะตรวจวัดสีเนื้อในทุกผล การขนสงไปจําหนายยังโรงงานใชระบบโควตา โดย

จัดเรียงบนรถกระบะ 

การปองกันกําจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่สําคัญในการปลูกมะละกอ ไดแก วัชพืช แมลง สัตวศัตรูพืช และโรค

กอนและหลังการเก็บเกี่ยว พบวาการปองกันกําจัดวัชพืชเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี ใชสารเคมีมากที่สุด 37.21% 

ใชวิธีกล 32.56% ใชวิธีกลรวมกับสารเคมี 20.97% และไมมีการปฏิบัติใด ๆ เลย  9.30% (ตารางที่ 2) สําหรับ

สารเคมีกําจัดวัชพืชที่ใช  ไดแก ไกลโฟเสท คิดเปน 59.34% พาราควอท 15.63% และสารอื่น ๆ อีก 25.00% ขณะที่

เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธใชวิธีกลในการกําจัดวัชพืช 32.65% สารเคมี 38.78% ใชวิธีกลรวมกับสารเคมี 

26.53% และไมมีการปฏิบัติใด ๆ 2.04% สารเคมีที่ใช แบงเปน ไกลโฟเสท 31.58% พาราควอท 57.89% และ 2, 4-D 

10.53% (ขอมูลไมแสดง)  

การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช พบวา มีเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีใชวิธีกล 10.46% (ปองกันแมลงหวี่และ

แมลงวันผลไมมากที่สุด 4.65%) ใชสารเคมี 53.49% (ใชปองกันเพลี้ยแปงมากที่สุด 45.35%) ใชวิธีกลรวมกับ

สารเคมี 5.81% ใชสารชีวินทรีย 3.49% และใชวิธีผสมผสาน 8.13% ทั้งนี้แมลงที่เปนปญหาสําคัญสําหรับเกษตรกรผู

ปลูกมะละกอในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก เพลี้ยแปง ทั้งนี้จากจํานวนเกษตรกรที่ประสบปญหาการระบาดของเพลี้ยแปง 

48 ราย เกษตรกรใชวิธีกลในการปองกันกําจัด 6.25% ใชสารเคมี 81.25% สารชีวินทรีย 4.17% และใชวิธีผสมผสาน 

8.33% ขณะที่เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธใชวิธีกลในกําจัดแมลงและสัตวศัตรูอื่น ๆ 18.36% ทั้งนี้ 12.24% 

เปนการใชวิธีกลในการกําจัดหอยทาก ใชสารเคมี 57.14% สวนใหญใชสําหรับการกําจัดเพลี้ยแปงเชนกัน  และมีการ

ใชวิธีกลรวมกับสารเคมี 28.57% แมลงและสัตวศัตรูที่พบ ไดแก ไรแดง เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ และหอยทาก พบในพื้นที่

อําเภอบางสะพานและบางสะพานนอย เนื่องจากเปนการปลูกมะละกอบริเวณที่ลาดชันเชิงเขา แซมในแปลงปลูก

ยางพาราที่มีมีความชื้นสูง 

การปองกันโรคพืชกอนและหลังการเก็บเกี่ยว พื้นที่ปลูกมะละกอจังหวัดเพชรบุรีพบโรคใบจุดวงแหวนใน

แปลงมากที่สุด 58.14% สวนใหญเกษตรกรยังคงปลอยตนที่เร่ิมเปนโรคไวรัสจุดวงแหวนไวในแปลง จึงพบมีตนที่

เปนโรค 1-25% ประมาณ 46.51% ขณะที่ตนมะละกอที่แสดงอาการเปนโรคไวรัสจุดวงแหวนมากกวา 25% 

เกษตรกรจะตัดตนทิ้ง จึงไมพบตนที่แสดงอาการของโรคระยะดังกลาวในแปลงปลูก (ตารางที่ 2) สําหรับเปอรเซ็นต

การเกิดโรคกับผลผลิตมะละกอภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ความสุก 75% นั้น ไมพบการเกิดโรคเลย การปองกันกําจัด

โรคพืชในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พบโรคใบจุดวงแหวนในแปลงของเกษตรกร จํานวน  37 ราย  สําหรับ

เปอรเซ็นตตนที่เปนโรคนั้น  สวนใหญไมพบตนที่เปนโรคแลว  เนื่องจากเกษตรกรตัดทิ้ง  สวนที่พบวามีตนเปนโรค  

1-25% จํานวน 6.12% นั้น เกิดจากเกษตรกรรอใหเก็บผลผลิตไดอีกชุดกอน หรือรอใหผลมีขนาดใหญพอที่ขายเปน

ผลดิบแลว ก็จะตัดตนทิ้ง แลวเก็บผลผลิตคละใหหมดทั้งตน ซึ่งแตกตางจากรายงานสภาพการระบาดของโรคใบจุ

ดวงแหวนของมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มงคล และคณะ, 2546) พบวาสวนใหญเกษตรกรจะยังคง

รักษาตนมะละกอเกาที่เปนโรคไวในแปลง เนื่องจากยังสามารถใชผลผลิตบริโภคในชีวิตประจําวันได  และมีการ

ปลูกตนใหมในแปลงเดียวกันดวย จึงยังคงมีการระบาดของโรคดังกลาวอยู 

สําหรับพันธุมะละกอที่มีศักยภาพในการจําหนายเปนมะละกอผลสุกรับประทานสดในจังหวัดเพชรบุรีนั้น 

คือ พันธุแขกดําหนองหญาปลอง หรือ พันธุหนองหญาปลอง ซึ่งเปนพันธุลูกผสมระหวางพันธุแขกดําและสายน้ําผ้ึง 
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มีลักษณะเดน คือ รสชาติหวานจัดเหมือนพันธุสายน้ําผ้ึง สวนผลมีลักษณะเรียวยาวคลายพันธุแขกดํา เนื้อสีแดงอม

สม เนื้อแนน หนา มีเมล็ดนอย เปนลักษณะที่เรียกวา “มะละกอไสตัน” (รสริน, 2551) แหลงปลูกมะละกอพันธุหนอง

หญาปลองที่สําคัญอยูในตําบลหนองหญาปลอง ยางน้ํากลัดเหนือ และยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง เปน

พันธุสามารถเก็บผลผลิตไดนาน 3-4 ป โดยไมเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวน และไมเกิดโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ระดับ

ความสุก 100% (ขอมูลไมแสดง) 

 

Table 2  Pest management of the papaya growers in Phetchaburi and Prachuap Khirikhan provinces  

Methods 
Phetchaburi 

(%) 

Prachuap Khirikhan 

(%) 

 
Methods 

Phetchaburi 

(%) 

Prachuap Khirikhan 

(%) 

Weed management    Disease before harvested (in field) 
 - Mechanical 32.56 32.65    1) Plant infected with papaya ring spot virus (%) 
 - Chemical 37.21 38.78         - no disease 53.49 65.31 

 - Mechanical + Chemical 20.93 26.53         - 1-25% disease 46.51 34.69 

 - No practice 9.30 2.04    2) Disease control in field 

Insect and other pests         - Chemical 5.81 10.20 

 - Mechanical 10.46 18.36        - Biocontrol   2.33 2.04 

 - Chemical 53.49 57.14        - Integrated   1.16 14.29 

 - Mechanical + Chemical 5.81 28.57        - No practice 48.84 48.98 

 - Biocontrol 3.49 -  Disease after harvested  (75% ripening) 

 - Integrated 8.13 -        - no disease 100.00 83.67 

          - 1-25% disease - 6.12 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
การสํารวจระบบการผลิตมะละกอในพื้นที่ปลูกจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ดานการจัดการศัตรูพืช

และการจัดการผลผลิต โดยการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมะละกอที่มีพื้นที่ปลูกตั้งแต 3 ไรขึ้นไป จํานวน 135 ราย 

สามารถสรุปได ดังนี้ ระบบปลูกคลายคลึงกัน คือ มีทั้งปลูกมะละกอพืชเดี่ยวและพืชแซม การจําหนายผลิตผลของ

เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีมีการจําหนายในรูปผลดิบ และผลสุกรับประทานสด ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมีการ

จําหนายผลสุกสงโรงงานแปรรูปดวย การจัดการศัตรูพืช เชน วัชพืช โรค แมลงศัตรูพืช สวนใหญใชสารเคมีปองกัน

กําจัดในปริมาณใกลเคียงกันทั้ง 2 จังหวัด สําหรับพื้นที่อําเภอบางสะพานและบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ พบมีหอยทากระบาดดวย โรคสําคัญที่พบในแปลงปลูก ไดแก โรคไวรัสใบจุดวงแหวน สําหรับโรค

หลังการเก็บเกี่ยวในกรณีผลสุกรับประทานสด ที่ระดับความสุก 75% นั้น ผลผลิตมะละกอของจังหวัดเพชรบุรีไมพบ

การเกิดโรค จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกิดโรค 1-25% เพียง 6.12% เทานั้น ดานการจัดการผลผลิตกอนจําหนาย ถา

เปนการจําหนายผลดิบ เกษตรกรจําหนายทั้งแบบบรรจุและไมบรรจุถุงพลาสติกเจาะรู ขนาด 10 กิโลกรัม การ

จําหนายผลสุกรับประทานสดใชวิธีการหอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนขนสงไปจําหนาย ขณะที่การจําหนาย

ผลสุกสงโรงงานตองมีการตรวจสอบสีเนื้อทุกผลกอนสงเขาโรงงาน  
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จากการลงพื้นที่สัมภาษณเกษตรกรและเก็บขอมูลตาง ๆ พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความยินดีในการตอบ

ขอซักถามและใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาที่ไมสามารถแกไข

ได และตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล เชน การเขาทําลายของโรคไวรัสใบจุดวงแหวน ปญหาราคาตกต่ํา 

ผลผลิตไมสามารถจําหนายได เนื่องจากโรงงานแปรรูปหยุดหรือลดปริมาณการผลิต 
 

คํานิยม 
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