
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 3-9 ตุลาคม 2561 

ภาคเหนือ ตอนลาง  
1.สมเขียวหวาน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.สุโขทัย) 

• โรคแคงเกอร  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri   
การแพรระบาด : สามารถเกิดไดงายและรุนแรงข้ึน ในสภาพอากาศท่ีรอนชื้น อุณหภูมิประมาณ 20 - 30 oc และระยะ
ท่ีมีหนอนชอนใบสมเขาทําลาย นอกจากนี้ก็แพรกระจายไดตามกระแสลม น้ําคาง ฝน แมลง และ มนุษยซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการเคลื่อนยายก่ิงท่ีมีโรคโดยรูเทาไมถึงการณ จากแหลงหนึ่งไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ เปนระยะทางไกลๆได ชวงท่ี
ระบาดจะเปนชวงเดือนพฤษภาคม- กันยายน พบบริเวณก่ิงออน ระยะแรกแผลมีสีเหลืองนูนฟูคลายแผลท่ีเกิดบนใบ
ตอมาแผลจะขยายออกโดยรอบก่ิง มีรูปรางไมแนนอนหรือขยายออกตามความยาวของก่ิงก็ไดเปนผลแหง แข็งสีน้ําตาล
เขม  ซ่ึงลักษณะแผลท่ีก่ิงกานนี้จะมีสีน้ําตาลเขมมากกวาท่ีเกิดบนใบ บริเวณรอบนอกแผล ไมมีสีเหลืองเปนวงลอมรอบ
อยู ใบ ระยะเริ่มแรกจะเห็นเปนจุดขนาดประมาณหัวเข็มหมุดมองเห็นไดไมชัด ลักษณะเปนจุดกลมใส  โปรงแสง ชุมน้ํา 
และมีสีซีดกวาใบปกติ เม่ือเวลาผานไปแผลจะขยายใหญข้ึน  สีคล้ําข้ึน มีลักษณะนูนและฟูคลายฟองน้ํา จากระยะ
เริ่มแรกท่ีแผลมีสีขาว หรือเหลืองออนก็เปลี่ยนกลายเปนสีน้ําตาลเขม สวนท่ีนูนและฟูคลายฟองน้ําก็จะแยกออกเปน
สะเก็ดขรุขระคลายเปลือกไมแตก  มีรอยบุมเล็กนอยตรงกลาง และมีวงสีเหลืองซีดลอมรอบรอยแผล หรืออาจไมพบวงสี
เหลืองท่ีลอมรอบก็ไดในการเขาทําลายนี้อาจพบเฉพาะดานใดดานหนึ่งของใบกอนก็ได หรือพบท้ังสองดานของใบก็
ได  แตโดยมากจะเห็นชัดเจนบริเวณสวนใตใบ  ผล มีลักษณะอาการคลายกับท่ีพบท่ีใบ แผลท่ีเกิดเดี่ยวๆ มีลักษณะกลม 
บริเวณรอบแผลดูคลายกับฝงลึกลงไปในผิวของผล แผลจะนูน และปรุโปรงคลายฟองน้ํา แตมีสีเหลือง แข็ง และ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเม่ือแผลแก บางครั้งแผลจะรวมกันมีขนาดใหญเปนสะเก็ด รูปรางไม แนนอน ซ่ึงเม่ือหลุดจะมียาง
ไหลออกมาจากแผลได  ลักษณะวงแหวนสีเหลืองรอบแผลไมปรากฏชัดเจนเทาอาการบนใบ ผลสมเขียวหวาน ท่ีเปนโรค
มักรวงเร็วกวาปกติ และรวงไดงายกวาสมพันธุอ่ืนๆ บางครั้งอาจทําใหผลออนซ่ึงมีอายุประมาณ 4 - 6 เดือนแตกตาม
ขวางโดยเริ่มปริจากแผลของโรคแคงเกอร เม่ือสมไดรับน้ําอยางเต็มท่ีในระยะเวลาอันสั้น ตนท่ีเปนโรคมากๆมักแสดง
อาการตนโทรม แคระแกร็น ใบรวงมาก ก่ิงแหงตาย  ผลผลิตลดลงและตนอาจตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด 
1. ใชพันธุตานทานโรค 
2. ตัดแตงก่ิงแหง ก่ิงเปนโรค แลวนําไปเผาท้ิง 
3. ปองกันกําจัดโรคและแมลงอยางสมํ่าเสมอ ในชวงท่ีสมแตกใบออน จะมีแมลงพวกหนอนชอนใบเขาทําลาย 

ปองกันกําจัดดวยฟลูเฟนนอกซูรอน อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด อัตรา 8-16 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร ฉีดพนยอดออนมีหนอนชอนใบสมลงทําลายกิน 50 % ยอดสํารวจแปลงละ 10 ตนๆละ 5 ยอด 

4. ปองกันกําจัดโรคพืชดวย คอปเปอรออกซ่ีคลอไรด 77% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา10-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนเม่ือ
พบโรคเขาทําลายและพนซํ้าทุก 7-14 วัน 

 
ภาคตะวันออก 
1. มังคุด เตรียมความพรอมในการออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนชอนใบ หนอนจะกัดกินใตผิวใบออน ทําใหใบออนบิดเบี้ยว เล็ก ไมเจริญเติบตามปกติ เม่ือดูใตใบจะพบ 
รอยสีขาวตามรอยเปนทางตามลักษณะการกินของหนอน ใบท่ีถูกทําลายมีอาการคลายโรคใบไหม มีสีน้ําตาลแดง โดย
หนอนเริ่มเจาะท่ีฐานเสนกลางใบแลวเคลื่อนไปทางปลายใบ กอนถึงปลายใบหนอนจะชอนไชเขาไปในสวนเนื้อของใบ 
รอยท่ีหนอนเจาะเขาไปจะพบมูลหนอนอยูดวย เม่ือหนอนโตเต็มท่ีแลว จะออกมาเขาดักแดขางนอกตามใบมังคุดโดยชักใย
หอหุมตัวเองอยูภายในถามีการระบาดรุนแรง ใบออนจะถูกหนอนทําลายหมด 
 



การปองกันกําจัด  
1. รวบรวมยอดออนหรือใบออนท่ีมีรอยทําลายของหนอนชอนใบ เผาทําลาย 
2. เก็บดักแดของหนอนชอนใบ ซ่ึงเจาะออกมาเขาดักแดตามใบแกหรือใบเพสลาด ลักษณะรังดักแดคลายรัง

ดักแดของหนอนเจาะข้ัวผล แลวนําไปทําลาย 
3. ถามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะมังคุดแตกใบออน ควรพนดวยสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 

10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

•  โรคใบจุด ใบมังคุดจะเปนจุดสีน้ําตาลแหง กลางแผลจะเปนสีเทา ทําใหใบแหงเสียหาย  
 

2.ลองกอง  ตัดแตงก่ิงเตรียมความพรอมของตน (ศวส.จันทบุรี) 

•  ราสีชมพู เชื้อราจะเขาทําลายก่ิง ลําตน ทําใหเกิดลักษณะก่ิงแหง ใบแหง และรวงหลน บริเวณท่ีถูกเชื้อราเขา 
ทําลายเริ่มแรกจะเห็นเสนใยของเชื้อราสีขาวข้ึนปกคลุมบางๆบริเวณโคนก่ิงและคอยๆเจริญปกคลุม ก่ิง เสนใยจะหนา
ข้ึนและคอยๆเปลี่ยนเปนสีชมพู เปลือกและเนื้อไมจะเปนสีน้ําตาลทําใหใบเปนสีเหลืองและจะแหงตายท้ังก่ิง 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ในชวงฤดูฝนหม่ันตรวจสวนอยางสมํ่าเสมอ หากพบอาการของโรคท่ีก่ิงแมเพียงเล็กนอย ใหตัดไปเผาทําลาย

นอกแปลงปลูก หรือเฉือนเปลือกบริเวณเปนโรคออก แลวทาดวยสารคอปเปอรออกซีคลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45-
60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คอปเปอรออกซีคลอไรด 62% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

3. เม่ือพบอาการใบเหลือง ควรตรวจดูบริเวณก่ิง หากพบอาการของโรค ใหตัดก่ิงท่ีเปนโรค นําไปเผาทําลาย
นอกแปลงปลูก หรือพบอาการของโรคบนงามก่ิง หรือโคนก่ิงท่ีมีขนาดใหญ ใหถากแผลบริเวณท่ีเปนโรคออกใหหมด 
แลวทาบริเวณแผลดวยสารดังกลาวตาม ขอ 2 จากนั้นพนใหท่ัวตน โดยเฉพาะท่ีบริเวณก่ิง และลําตนดวยสารคอปเปอร
ออกซีคลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คอปเปอรออกซีคลอไรด 62% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 
50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคารเบนดาซิม 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

4. ในแปลงลองท่ีเคยพบโรคระบาดรุนแรง ในชวงฤดูฝนควรปองกันการเกิดโรคโดย พนดวยสารดังกลาว ตาม
ก่ิงกานท่ีอยูในทรงพุมเสมอๆ 

•  โรคราสีขาว มีเสนใยสีขาวหยาบ ข้ึนปกคลุมบริเวณปลายก่ิงและอาจจะลุกลามข้ึนปกคลุมใบ ทําใหก่ิงแหง ใบ
แหงเหี่ยว 

การปองกันกําจัด 
1. กําจัดวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณใกลเคียง  
2. ตัดแตงใบแกออก เพ่ือใหตนโปรง อากาศถายเทสะดวก 
3. ตรวจแปลงปลูกสมํ่าเสมอ เม่ือพบโรคตัดสวนท่ีเปนโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก หากโรคยังคงระบาด 

พนดวยสารเฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดฟโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15%+15% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พน
ทุก 7 วัน 

4. พ้ืนท่ีท่ีเกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 
5. ฤดูปลูกถัดไป ควรใชก่ิงชําหรือตนพันธุท่ีปราศจากโรค หรือกอนปลูกแชก่ิงชําหรือตนพันธุดวยสารปองกัน

กําจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามขอ 3. และปลูกใหมีระยะหางพอควร เพ่ือใหมีการระบายอากาศท่ีดี 
 
3. ทุเรียน ตัดแตงก่ิงเตรียมความพรอมของตน (ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขโดยฝงไวใตเปลือกตามลําตนและก่ิงขนาดใหญ 
หนอนกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไมดานในไมมีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบตน การทําลายท่ีเกิดจากหนอนขนาด



เล็กไมสามารถสังเกตไดจากภายนอก แตเม่ือหนอนโตข้ึนจะพบขุยไมละเอียดซ่ึงเปนมูลของหนอนตามแนวรอยทําลาย 
หรือตรงบริเวณท่ีหนอนทําลายกัดกินเนื้อไมอยูภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้ําตาลแดงไหลเยิ้มอยู ในระยะตอมาจึงจะพบ
มูลหนอนออกมากองเปนกระจุกอยูขางนอกเปลือก เม่ือใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน 
เกษตรกรจะสังเกตพบรอยทําลายตอเม่ือหนอนตัวโตและอาจเจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลวซ่ึงจะมีผล
ทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัดทําลายเปนเหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและรวง และยืนตนตายได 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูผลทุเรียน เม่ือพบรอยทําลายของหนอน ใหใชไมหรือลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาทําลาย 
2. ตัดแตงผลทุเรียนท่ีมีจํานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติดกันควรใชก่ิงไมหรือกาบมะพราวค่ันระหวางผล 

เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัยวางไขหรือตัวหนอนเขาหลบอาศัย 
3. การหอผลดวยถุงมุงไนลอน ถุงรีเมย หรือถุงพลาสติกสีขาวขุน เจาะรูท่ีบริเวณขอบลางเพ่ือใหหยดน้ําระบาย

ออก โดยเริ่มหอผลตั้งแตผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห เปนตนไป จะชวยลดความเสียหายได 
4. สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือจําเปนตองใช คือ แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ

น้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเฉพาะสวนผลทุเรียนท่ีพบการทําลายของหนอนเจาะผลในแหลงท่ีมีการระบาด พนหลังจาก
ทุเรียนติดผลแลว 1 เดือน พน 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน  

•  โรครากเนาโคนเนา  
อาการท่ีราก อาการเริ่มจากใบท่ีปลายก่ิง จะมีสีซีดไมเปนมันเงา เหี่ยวลูลง อาการรุนแรงมากข้ึนใบจะเหลืองและ

หลุดรวง เม่ือขุดดูท่ีรากฝอยจะพบรากฝอยมีลักษณะเปอยยุยเปนสีน้ําตาลและหลุดลอนงาย เม่ือโรครุนแรงอาการเนาจะ
ลามไปยังรากแขนงและโคนตน ทําใหตนทุเรียนโทรมและยืนตนตาย 

อาการท่ีก่ิงและท่ีลําตนหรือโคนตน เริ่มแรกทุเรียนจะแสดงอาการใบเหลืองเปนบางก่ิง และจะสังเกตเห็นคลาย
คราบน้ําบนผิวเปลือกไดชัดเจนในชวงท่ีสภาพอากาศแหง เม่ือใชมีดถากบริเวณคราบน้ําจะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม
เปนแผลสีน้ําตาล ถาแผลขยายใหญลุกลามจนรอบโคนตน จะทําใหทุเรียนใบรวงจนหมดตนและยืนตนแหงตาย 

อาการท่ีใบ ใบช้ําดําตายนึ่งคลายถูกน้ํารอนลวก และจะเกิดอาการไหมแหงคาตนอยางรวดเร็ว พบมากชวงฝนตก
หนักตอเนื่องหลายวัน 

การปองกันกําจัด 
1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ําดี ไมควรมีน้ําทวมขัง และเม่ือมีน้ําทวมขังควรรีบระบายออก 
2. ปรับปรุงดิน โดยใสปุยคอก ปุยหมัก 
3. บํารุงตนทุเรียนใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ 
4. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง เพ่ือใหการถายเทอากาศดี แสงแดดสองถึง และควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจทําใหราก

หรือลําตนเกิดแผล ซ่ึงจะเปนชองทางใหเชื้อราสาเหตุโรคเขาทําลายพืชไดงายข้ึน 
5. ตนทุเรียนท่ีเปนโรครุนแรงมากหรือยืนตนแหงตายควรขุดออก แลวนําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก ตากดินไว

ระยะหนึ่ง แลวจึงปลูกทดแทน 
6. ตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบสวนของใบ ดอก และผลท่ีเปนโรค ตัดแตงสวนท่ีเปนโรคนําไปเผาทําลาย

นอกแปลงปลูก แลวพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหท่ัวทรงพุม 

7. ไมนําเครื่องมือตัดแตงท่ีใชกับตนเปนโรคไปใชตอกับตนปกติ และควรทําความสะอาดเครื่องมือกอนนําไปใช
ใหมทุกครั้ง 

8. เม่ือพบตนท่ีใบเริ่มมีสีซีด ไมเปนมันเงาหรือใบเหลืองหลุดรวง ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ํา
สะอาด อัตรา 1:1 ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตน อัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน และ/หรือราดดินดวยสารปองกันกําจัดโรค



พืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี 
อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

9. เม่ือพบอาการโรคบนก่ิงหรือท่ีโคนตน ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเปนโรคออก ทาแผลดวยสารปองกันกําจัด
โรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80-100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 
50-60 กรัมตอน้ํา 1ลิตร ทุก 7 วันจนกวาแผลจะแหง หรือ ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ําสะอาด อัตรา 1:1  
ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตนหรือก่ิงในบริเวณตรงขามอาการโรค หรือสวนท่ีเปนเนื้อไมดีใกลบริเวณท่ีเปนโรค อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอตน 

•  ดวงกินใบ ดวงมีลักษณะสีดําตัวเล็กและจะกินใบทําใหใบทุเรียนเสียหาย 
การปองกันกําจัด 
     หากพบหนอนกัดกินใบออนเขาทําลายประมาณ 20% ของยอด ใหพนสารคารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี 

อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยพน 2 ครั้งหางกัน 5 วัน 

•  โรคใบติด  ใบทุเรียนจะเกิดอาการเหมือนถูกน้ํารอนลวกบริเวณกลางใบและขอบใบและคอยๆขยายลุกลาม
กลายเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ขนาดรูปรางแผลไมแนนอน และใบท่ีเกิดโรคจะมีใบติดกัน 

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

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3 % เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลติร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน4. เม่ือพบการระบาดของโรค ควรหลีกเลี่ยงการ
ใหน้ําแบบพนฝอย 

 
4. สละ เก็บเก่ียว (ศวส.จันทบุรี) 

•  โรคผลเนา เปลือกผลสละมีสีน้ําตาล ถาความชื้นสูงจะพบเสนใยของเชื้อราสีขาว หรือขาวอมชมพู เสนใยของ
เชื้อราจะแทงทะลุเปลือกเขาไปในผล ทําใหเปลือกเปราะแตก เนื้อดานในเนา และผลรวงในท่ีสุด เสนใยเชื้อราท่ีพบบนผล
ท่ีเปนโรค เม่ือเจริญเต็มท่ีจะสรางดอกเห็ดสีขาว เม่ือดอกเห็ดบานจะปลดปลอยสปอรแพรระบาดไปสูทะลายผลอ่ืนๆ 
และตนอ่ืน 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทางใบแก โดยเฉพาะทางใบท่ีอยูดานลางๆ และปรับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีการถายเทอากาศไดดี 

ไมมีความชื้นสะสมใตทรงพุมมากเกินไป 
2. ตัดแตงชอผล เพ่ือลดการเบียดกันจนทําใหเกิดแผล ซ่ึงเปนชองทางใหเชื้อโรคเขาทําลายไดงาย 
3. ใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ และระวังอยาใหพืชขาดน้ําในชวง 10 สัปดาหหลังติดผล เพ่ือปองกันผลแตกในขณะผล

แก อันเนื่องมาจากการไดรับน้ําจากฝนตกชุกมากเกินไป 
4. ควรคํ้ายันทะลายผลไมใหติดดิน เพ่ือปองกันเชื้อราสาเหตุโรคในดินเขาสูผล 
5. ตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ ปลิดผลท่ีเปนโรคบนทะลาย เก็บเศษซากพืช และผลท่ีรวงอยูใตตน นําไปเผา

ทําลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสะสม และพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช ไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี อัตรา 
15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล+ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50%+25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หรือ ไดฟโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน อยางนอย 2 ครั้ง และควรหยุดพน
สารกอนเก็บเก่ียว อยางนอย 15 วัน 

 



 
5.พริกไทย ติดผลออน/ผลแก/ เก็บเก่ียว (ศวส.จันทบุรี) 

•  รากเนาโคนเนา มักเกิดในระยะพริกโตเต็มท่ี ชวงออกดอกติดผล อาการเริ่มแรกจะมีใบเหลืองและรวง หาก
ระบาดรุนแรง ตนพริกจะเหี่ยวและยืนตนตายโคนตนจะพบเชื้อราเสนใยสีขาวรวมเปนกอนกลมจากนั้นจะเปลี่ยนจากสี
ขาวเปนสีน้ําตาลดําคลายเมล็ดผักกาด (ราเม็ดผักกาด)  

การปองกันกําจัด 
1. ถอนตนท่ีเปนโรคนําไปเผาทําลาย 
2. ใสปูนขาวกอนปลูกเพ่ือปรับสภาพดิน 
3. ใชสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน อีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  

ควินโตซีน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ราดดินในหลุมท่ีขุดเอาดินเกาออกแลว หรือราดบริเวณ 
โคนตน 

4. ถาโรคระบาดรุนแรง ใหปลูกพืชอ่ืนสลับหมุนเวียน อยางนอย 5 ป 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 
1. มะละกอ ระยะเพาะกลา (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  ไวรัสจุดวงแหวน ใบออนซีดเหลืองเสนใบหยาบหนาข้ึน ใบดางเปนสีเขียวเขมสลับสีเขียวออน ถาเปนมากใบ
จะมีขนาดเล็กลงบิดเบี้ยวผิดรูปราง บางครั้งใบเรียวเล็กลงเปนเสนยาวแทบจะไมเห็นเนื้อใบ ใบแกขอบใบจะมวนข้ึนและหยัก 
ลําตนและกานใบมีรอยเปนขีดช้ําหรือรูปวงแหวน ตนท่ีเปนโรคการติดผลจะเร็วแตใหผลผลิตต่ํา และผลมีจุดวงกลมคลาย
วงแหวน ถาเปนรุนแรงมากใบจะรวงแคระแกร็น แพรระบาดโดยมีเพลี้ยออนเปนพาหะ  

การปองกันกําจัด 
    ไวรัสเปนเชื้อสาเหตุโรคท่ียังไมมีสารเคมีกําจัดโดยตรง การปองกันการระบาดทําไดโดยกําจัดเพลี้ยออน และ

แมลงหวี่ขาวท่ีเปนแมลงพาหะโดยพนสารคารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หม่ันตรวจแปลง
ปลูกอยางสมํ่าเสมอ และทําความสะอาดแปลงทําลายวัชพืชหรือพืชอาศัยอ่ืนเพ่ือไมใหเปนท่ีซอนตัวของแมลงพาหะ 

 

2. มะขาม พัฒนาผล (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หนอนเจาะฝก หนอนผีเสื้อกลางคืน ตัวเต็มวัย วางไขเปนฟองเดี่ยวๆ บนฝกมะขาม ตั้งแตยังเปนฝกออนจนถึง
ฝกสุกวางไขตามรอยหักหรือแตกมากกวาฝกปกติ เม่ือตัวพัฒนาเปนตัวหนอน ถาเปนฝกออนจะทําใหฝกลีบ สวนฝก
มะขามแกจะกัดกินเนื้อออนภายในและถายมูลออกมาเปนขุยอยูบนฝกมะขาม 

การปองกันกําจัด 
    หม่ันสํารวจและเก็บฝกมะขามท่ีถูกทําลายท้ิง หากพบการระบาด พนดวยสารฆาแมลง ไดแก  

อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ แลมบดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 
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 บิวทอกซีเอทิลเอ

สเตอร 66.8% อีซี แชท้ิงไวขามคืน 
       1.2 นําไมเสียบลูกชิ้นท่ีแชสารกําจัดวัชพืชแลว เสียบท่ีบริเวณโคนตนกลวยท่ีเปนโรคเหี่ยว ลึกประมาณ 5 นิ้ว 

โดยเลือกเสียบท่ีตนกลวยขนาดใหญในกอ ประมาณ 2-3 ตน ตนกลวยจะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วัน 
   2. โรยปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ ตรงบริเวณโคนและรอบรากตนกลวยท่ีเปนโรค เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค

ท่ีอยูในดิน 
   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 เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกสพิษท่ีอยู
ในดินออกมา 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 กิโลกรัมตอ

ไร 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 
 


