
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 14-20 พฤศจิกายน 2561 

ภาคเหนือ ตอนบน  
1.ล้ินจี่ แตกใบออน(ศวส.เชียงราย ) 

•  ไรกํามะหย่ี   ดูดทําลายใบออน ใบท่ีถูกทําลายจะมีอาการหงิกงอ  และโปงพองข้ึนเปนกระเปาะ  ผิวใบบริเวณ
ท่ีถูกดูดกินจะสรางชั้นสีน้ําตาลเขมสานกันแนนเปนแผนติดตอกัน มีลักษณะนุมหนาคลายพรม เม่ือเริ่มเกิดจะมีสีเหลือง
ออน  สีจะเขมข้ึนเปนสีน้ําตาลแดง ใบท่ีถูกทําลายจะแหงและรวงในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด  
    ตัดแตงก่ิงท่ีมีไรกํามะหยี่เผาทําลาย พนดวยกํามะถันผง 85% ดับเบิ้ลยูพี  อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พน

สารฆาไรอะมิทราช อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 

ภาคเหนือ ตอนลาง 
1. กาแฟอะราบิกา ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ระยะชวงเก็บเก่ียวผลผลิต (ศว.กส.เพชรบูรณ)  

•  โรคแอนแทรกโนส พบท้ังใบออนและใบแก จะพบจุดแผลสีน้ําตาล พบก่ิงเหี่ยวและแหง ทําใหใบเหลืองและ 
รวงผล พบท้ังผลออนและผลแก ผลจะมีจุดสีน้ําตาลเขม เนื้อเยื่อแผลยุบตัว ผลหยุดการเจริญเติบโต และเปลี่ยนเปนสีดํา 
แตผลยังคงติดอยูบนก่ิงตน 

การปองกันกําจัด  
1. เก็บผลและตัดแตงก่ิง ใบ ท่ีเปนโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก  
2. ควรรักษาระดับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือรักษาระดับความชื้น เปนการปองกันการเกิดโรค 
3. หลังเก็บเก่ียวผลกาแฟควรตัดแตงก่ิงและใหปุยบํารุงตน เพ่ือใหตนกาแฟมีความแข็งแรง 

 

2. พืชตระกูลแตง ระยะเจริญเติบโต (ศวส.สุโขทัย)  

•  โรคราน้ําคาง มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis พบมากชวงท่ีมีความชื้นในอากาศสูง 
อากาศหนาว มีน้ําคางลงจัด และฝนตกชุก แพรระบาดมากในหนาฝนและหนาว สามารถแพรระบาดไดโดย ลม น้ําฝน 
เครื่องมือทางการเกษตร และการเคลื่อนยายพืชปลูกและสามารถมีชีวิตอยูขามปได  เชื้อเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิ 4-
24 องศาเซลเซียส แตไมทนตอแสงแดดจัด หากเขาทําลายพืชปลูกจะสามารถสรางความเสียหายใหเกิดกับพืชได โดยจะ
ทําใหผลผลิตพืชลดลง หากเปนมากพืชอาจเหี่ยวแหงตายในท่ีสุด ควรมีการดูแลใสใจพืชปลูกเปนพิเศษ โดยเฉพาะ
ในชวงท่ีสภาพอากาศมีความชื้นสูง หรือ มีหมอกลงจัด หากพบควรเรงปองกันกําจัดโดยเร็วไว เพราะโรคจะแพรกระจาย
ไดอยางรวดเร็วและสรางความเสียหายใหแกพืชได 100% ลักษณะอาการของโรค จะพบกลุมของเชื้อราเปนผงสีขาว
หรือสีเทาบนใบ ตอมาดานหลังใบจะเกิดแผลสีเหลือง และเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล แผลคอนขางเปนเหลี่ยม ขอบไมแนนอน 
ถาเปนรุนแรง แผลจะมีจํานวนมาก ใบจะเหลือง และแหงตาย ใบท่ีอยูตอนลางๆ จะมีแผลเกิดกอนแลวลามไปยังใบท่ีสูง
กวา ดานบนในตนออนจะเริ่มมีแผลสีเหลืองท่ีใบเลี้ยง และมักจะหลุดรวงไป อาจมีขนาดเล็กถึงใหญ  

การปองกันกําจัด  
หากพบเริ่มระบาด ใหเกษตรกรพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช ดังนี้  
- แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล-เอ็ม 64%+4% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
- ไซมอกซานิล+ฟามอกซาโดน 30%+22.5% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10-15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
- ไดเมโทมอรฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
- แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรโดยพนทุก 5-7 วัน 
 

 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 
1.มะเขือเทศ ปลูกกลาลงแปลง  (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  โรคเห่ียวเหลือง ใบลางจะเหี่ยวและลูลง ใบแกท่ีอยูลางๆ มีอาการเหลือง และใบท่ีเหี่ยวดานบน จะเปลี่ยนเปน
สีเหลือง อาการจะลามข้ึนไปยังสวนยอด ขอบใบมวนลงดานลาง เม่ือถอนตนข้ึนมาจะพบวาเกิดอาการเนาข้ึนท่ีราก ตน
มะเขือเทศจะหยุดการเจริญเติบโต และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด  
1. หลีกเลี่ยงการปลูกในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการระบาดของโรคนี้ 
2. ควรเลือกแปลงปลูกท่ีดินไมเปนกรดจัด หรือ ปรับสภาพดินไมใหเปนกรดจัด โดยใสปูนขาว หรือ โดโลไมท 

อัตรา 300-400 กิโลกรัมตอไร แลวใสปุยอินทรีย อยางนอย 1-2 ตันตอไร และแปลงปลูกควรมีการระบายน้ําท่ีดี 
3. ใชตนพันธุจากแหลงปลูกท่ีไมเคยมีโรคนี้ระบาดมากอน และใชเมล็ดท่ีไมมีรองรอยการติดเชื้อ 
4. หม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ หากพบโรค ถอนตนท่ีเปนโรคนําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก แลวราดดวยสาร

ปองกันกําจัดเชื้อรา คารบอกซิน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 14 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ควินโตซีน 24 % อีซี อัตรา 20
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล+ควินโตซีน 6%+24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร โดยราดดิน
ตรงจุดท่ีพบโรคและบริเวณใกลเคียง  

5. แปลงท่ีมีการระบาดของโรค ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 
 

2. หอมแดง เริ่มปลูก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หอมเล้ือย อาการของโรคพบไดท่ี ใบ กาบใบ คอ หรือสวนหัว เริ่มแรกพบจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็กสีเขียวหมน และ
ขยายใหญเปนรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กนอยบนแผลมีหยดของแหลวสีชมพูอมสม เม่ือแหงจะเห็นตุมเล็กๆสี
น้ําตาลดําเรียงเปนวงรีซอนกันหลายชั้น ใบพืชจะไมตั้งตรงจะเอนลม ทําใหดูเหมือนเลื้อย ใบบิด โคงงอ หัวลีบยาว เลื้อย 
ไมลงหัว ทําใหตนหอมเนาเสียหายในแปลงปลูก เก็บเก่ียวไมได หรือไปเนาเสียในชวงเก็บรักษา  

การปองกันกําจัด 
1.แชหัวพันธุหอมแดงท่ีตัดแตงใบและดอกออก ดวยเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กก.ตอน้ํา 200 ลิตร 
2.ฉีดพนเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร ในชวงเวลาเย็น สัปดาหละ 2 ครั้ง เพ่ือปองกัน

การเกิดโรค 
3.หม่ันตรวจแปลงสมํ่าเสมอ หากพบโรคใหรีบถอนท้ิงและเผาทําลาย ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา เชน 

โปรคลอราช 50% ดับบิวพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร (ไมควรฉีดติดตอกันเกิน 4 ครั้ง ) ฉีดพนสลับกับ  
สารแมนโคเซป 80% ดับบิวพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

•  โรคหัวเนาเละ อาการท่ีพบคืออาการเนาปรากฎข้ึนบริเวณหัวและราก และลุกลามข้ึนไปภายในลําตนจนถึง
ยอดเม่ือภายในเนาและเปนเมือก อาการท่ีเห็นชัดภายนอกคือใบซีด และเหี่ยว เห็นบริเวณช้ําท่ีโคนตน และท่ีบริเวณโคน
ของใบยอด มักพบอาการกับหัวหอมแดงท่ีถูกฝนกอนเก็บเก่ียว 

การปองกันกําจัด 
1. ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ท้ังกอนและหลังการใชงานในแปลงปลูก 
2. หลีกเลี่ยงไมทําใหสวนตางๆ ของพืชเกิดแผล เพราะเชื้อจะเขาทําลายพืชทางแผล 
3. เม่ือเริ่มพบโรค รีบขุดตนท่ีเปนโรคนําไปเผานอกแปลงปลูก 
4. ไถกลบเศษพืชผักทันทีท่ีเก็บเก่ียวแลว และทําการตากดินแลวไถกลบอีกครั้ง 
5. พ้ืนท่ีท่ีเคยมีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียน เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และขาวโพด เปนตน 
6. ฤดูถัดไปควรเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีไมเคยมีการระบาดของโรคนี้มากอน และมีการระบายน้ําท่ีดี 
7. กอนปลูกพืช ควรไถพรวนดินใหลึกเกินกวา 20 เซนติเมตร จากผิวดิน และตากดินไวนานกวา 2 สัปดาห  

จะชวยลดปริมาณเชื้อในดินลงไดมาก 



ภาคใต ตอนลาง 
1.กลวยหิน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคเห่ียวของกลวย ใบออนแสดงอาการเหี่ยว กานใบหักพับ ปลีกลวยแคระแกร็นและเหี่ยวแหง หนอกลวย
ยอดเปลี่ยนเปนสีดํา เม่ือตัดดูลักษณะภายในลําตนเทียมจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลแดง อาการเหี่ยวจะเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลใหพืชแสดงอาการใบเหลือง และยืนตนตาย เชื้อสามารถเขาทําลายลําตนเทียม กานใบ เครือกลวย ผล 
และหนอกลวย 

การกําจัดโรค 
1. ทําลายกอกลวยหินโดยใชสารกําจัดวัชพืช ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
  1.1 ใชไมเสียบลูกชิ้นความยาว 8 นิ้ว แชในกระปองท่ีใสสารกําจัดวัชพืช ไตรโคลเพอร บิวทอกซีเอทิลเอสเตอร 

66.8% อีซี แชท้ิงไวขามคืน 
  1.2 นําไมเสียบลูกชิ้นท่ีแชสารกําจัดวัชพืชแลว เสียบท่ีบริเวณโคนตนกลวยท่ีเปนโรคเหี่ยว ลึกประมาณ 5 นิ้ว โดย

เลือกเสียบท่ีตนกลวยขนาดใหญในกอ ประมาณ 2-3 ตน ตนกลวยจะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วัน 
2. โรยปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ ตรงบริเวณโคนและรอบรากตนกลวยท่ีเปนโรค เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคท่ี

อยูในดิน 
3. ตนกลวยท่ีเปนโรค หากมีปลี หรือเครือกลวย ใหใชถุงพลาสติกคลุม เพ่ือปองกันแมลงท่ีจะมาสัมผัสเชื้อ

สาเหตุโรค และยับยั้งการแพรกระจายโรคไปสูตนอ่ืน 
4. หลังจากตนกลวยตาย ใหสับตนกลวยเปนทอน แลวราดดวย พ.ด.1 ท่ีผสมน้ําตามคําแนะนําขางซอง ใช  

1 ซองตอกอ เพ่ือใหยอยสลายไดเร็วข้ึน ประมาณ 3-4 สัปดาห หามนําตนกลวยท่ียอยสลายแลวไปเปนปุย 
5. ฆาเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้ง โดยสับกอกลวยท่ียอยสลายแลวกับดินบริเวณรอบกอกลวย แลวใชยูเรีย  

0.5 กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ โรยใหท่ัวกอ กลบดินบริเวณกอกลวยใหแนน รดน้ําใหชุม ท้ิงไว  
3 สัปดาห เม่ือยูเรียและปูนขาวไดรับความชื้นจะแตกตัวเปนแกสพิษฆาเชื้อแบคทีเรีย เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินให
แกสพิษท่ีอยูในดินออกมา แลวปลูกพืชไดตามปกติ 

การดูแลปองกันตนกลวยท่ียังไมเปนโรคแตอยูในแปลงท่ีมีตนกลวยเปนโรค 
   ใชชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตร

ตอกอ รดใหท่ัวรอบตน ทุก 30 วัน เปนระยะเวลา 12 เดือน 
การปองกันโรค 
1. การฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในดินกอนปลูก 
  1.1 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินพืชเดียว ฆาเชื้อโดยใชยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัมผสมกับ ปูนขาว 800 กิโลกรัมตอไร 

หวานใหท่ัวแปลง ไถกลบใหลึกพอสมควร ปาดหนาดินใหเรียบ รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดเปด
หนาดินใหแกสพิษออกมา จากนั้นทําปลูกกลวยไดตามปกติ 

  1.2 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินแซมพืชอ่ืน ฆาเชื้อบริเวณหลุมปลูก โดยใชยูเรีย 0.5 กิโลกรัม ผสมกับปูนขาว 5 
กิโลกรัมตอหลุม โรยใหท่ัวหลุม กลบดินใหแนน รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกส
พิษออกมา แลวปลูกกลวยไดตามปกติ 

2. ใชหนอกลวยปลอดเชื้อ หรือไมใชหนอกลวยจากแปลงท่ีเปนโรคมาเปนหนอพันธุ 
3. หลังปลูกหนอกลวย รดดวยชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 อัตรา 50 กรัมผสมน้ํา 20 ลิตร 

รดใหท่ัวรอบตนและรดซํ้าทุก 30 วัน นาน 12 เดือน 
4. ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตร เชน มีดตัดผลกลวย จอบ เสียม ทุกครั้งกอนนําไปใช

กับตนตอไป โดยใชน้ํายาฟอกขาว เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตรผสมน้ํา 3 ลิตร  
5. ไมเดินจากตนท่ีเปนโรคไปยังตนท่ีไมเปนโรค หากจําเปนตองเดินใหฆาเชื้อท่ีรองเทากอน ดวยน้ํายาฟอกขาว 

เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 3 ลิตร  



6. ไมนํากลวยหินท่ีเปนโรคไปทําเปนอาหารสัตว 
 

2. ทุเรียน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคใบติด ใบท่ีพบจะมีรอยคลายๆ ถูกน้ํารอนลวก ขอบแผลไมแนนอน อาจเริ่มท่ีปลายใบ กลางใบ หรือโคน
ใบแลวลุกลามจนเปนท้ังใบ และจะสังเกตเห็นเสนใยสีขาวนวลแผปกคลุมคลายใยแมงมุมแผไปตามผิวใบ ใบท่ีถูกทําลาย
จะรวงหลนไปในท่ีสุด ถาใบท่ีเปนโรคไปสัมผัสกับใบท่ีปกติไมวาจะเปนใบท่ีอยูลางๆ หรือใบท่ีอยูเหนือกวา ใบปกตินั้นก็
จะเปนโรคใบติดเชนกัน 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ควรใสปุยท่ีมีคาไนโตรเจนใหเหมาะสม  
3. หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบวา เริ่มมีการระบาดของโรค ตัดสวนท่ีเปนโรค และเก็บเศษพืช

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3% เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน โดยพนท่ีใบใหท่ัวท้ังตน 

 

3. ลองกอง ใหผลผลิตแลว (ศวส.ยะลา) 

•  หนอนชอนเปลือกลองกอง หนอนกินใตผิวเปลือกท้ัง 2 ชนิด จะกัดกินทําลายอยูใตผิวเปลือกตามก่ิงและลํา
ตนลึกระหวาง 2 – 8 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูระหวางทอน้ําและทออาหาร ทําใหก่ิงและลําตนมีลักษณะตะปุมตะปาซ่ึงในชวง
หนาฝนก่ิงจะมีความชื้นสูงและมักมีโรคราสีชมพูเขาทําลายรวมดวย ถาหนอนกัดกินบริเวณตาดอกจะทําใหตาดอกถูก
ทําลายและผลผลิตลดลง ถาทําลายรุนแรงจะทําใหก่ิงแหง ตนแคระแกรน โตชา และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด 
1.ใชไสเดือนฝอย (Steinernema carpocapsae)  อัตรา 50 ลานตัว (1 กระปอง) ตอน้ํา 20 ลิตร 1 ตนใชน้ํา 5 

ลิตร พน 2 ครั้ง หางกัน 15 วัน (ในกรณีมีอากาศแหงแลง ควรพนน้ําเปลาใหความชุมชื้นกอนพนไสเดือนฝอย)  
2. ใชสาร คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหโชกบนลําตน และก่ิงกานท่ีมีรอยทําลายของหนอนกินใตผิวเปลือก 
 

 


