
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 – 6 พฤศจิกายน 2561 

ภาคเหนือ ตอนลาง  

1.เมลอน ระยะการเจริญเติบโต (ศวส.สุโขทัย) 

•  โรคราน้ําคางเปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis) Roslowzew 
ซ่ึงระบาดในสภาพอุณหภูมิต่ําและมีความชื้นสูง  โดยตอนตนจะพบจุดสีน้ําตาลหรือเหลือง จุดเล็กๆ และคอยๆ ขยาย
ใหญข้ึนเปนปนสีเหลือง สวนใหญจะพบท่ีใบลาง หรือใบแก หรือโคนเถา ในเชามืดจะเห็นเสนใยเชื้อราสีออกขาวๆ ท่ีหลัง
ใบ ขอบใบจะมวนและรวง ปนสีเหลืองนั้นตอไปจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล โดยเริ่มเปลี่ยนจากกลางแผลออกไป เม่ืออาการ
รุนแรง ทําใหใบแหง และเถาตายไดในขณะท่ีกําลังออกดอกติดผล 

การปองกันกําจัด  
  หากพบเริ่มระบาด ใหเกษตรกรพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล-เอ็ม 

64%+4% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือไซมอกซานิล+ฟามอกซาโดน 30%+22.5% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 
10-15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือไดเมโทมอรฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยพนทุก 5-7 วัน 

•  หนอนชอนใบ กัดกินเนื้อใบเปนทางยาว คดเค้ียวไปท่ัวท้ังผืนใบ โดยท่ัวไปไมพบวามีการระบาดมากในพืช
ตระกูลแตงเทาใดนัก แตในกรณีท่ีมี การระบาดมากและเกิดข้ึนในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะทาใหพ้ืนท่ีใบเสียหาย
สงผลให กระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต 

การปองกันกําจัด  
1. หม่ันสํารวจแปลงและกําจัดวัชพืชแหลงท่ีอยูอาศัยของดักแด ในพ้ืนท่ีแปลงและรอบ ๆ แปลง 
2. ในระยะแตกยอดออน ใหฉีดพนดวยคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 30 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดเมท 

โธเอท 40% อีซี +ไซเปอรเมทริน 5 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 – 10 วันตอครั้ง 
3. ใบออนท่ีถูกหนอนเขาทําลายหนัก ใหตัดยอดออนเผาท้ิงเสียนอกแปลงปลูก 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 
1.กระเทียม ระยะตน-ลงหัว (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  โรคใบไหม เปนจุดสีเหลืองออนหรือน้ําตาลออนบนใบ มีลักษณะฉํ่าน้ํา จุดเล็กจะขยายเปนแผลรูปยาวรี 
แหลมหัวทายสีน้ําตาลออน หรือน้ําตาลอมมวง เม่ือมีความชื้นในอากาศสูง ทําใหใบกระเทียมเปยกชื้นติดตอกันหลายวัน 
แผลจะขยายเร็ว เกิดเปนอาการไหม ตั้งแตปลายใบลงมา หรือไหมท่ัวท้ังใบ ใบกระเทียมท่ีเปนโรคใบไหมมักจะพบ
อาการเปนรวมกับโรคใบจุดสีมวง 

การปองกันกําจัด  
1. กอนปลูกควรปรับปรุงดินใหมีสภาพเหมาะสมกับการปลูกหอมและกระเทียม โดยการใสปูนขาว ปุยคอก 

หรือปุยอินทรีย  
2. ใชหัวพันธุท่ีปราศจากโรค โดยแชหัวพันธุ หรือตนกลากอนปลูกดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน ไดฟโนโค

นาโซล 25% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-40 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร นาน 15-20 นาที 

3. ตรวจแปลงสมํ่าเสมอ เม่ือพบโรค พนดวยสารไดฟโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือ ไอโพรไดโอน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือโพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง สลับกับ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เพ่ือปองกันการดื้อ
ยาของเชื้อสาเหตุโรค โดยพนทุก 5-7 วัน  

4. เก็บซากพืชท่ีเปนโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก 



5. ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีไมใชสกุลหอม กระเทียม สลับกันในฤดูถัดไป 
 

2.ดาวเรือง ระยะออกดอก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หนอนกระทูผัก หนอนระยะแรกจะอยูรวมกันเปนกลุม แทะกินผิวใบ ในระยะตอมาหนอนจะเริ่มแยกยายไป 
ตนอ่ืน การทําลายจะรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ สามารถกัดกินใบ กาน และดอกของดาวเรือง ทําความ
เสียหายอยางมาก 

การปองกันกําจัด  
1. การเก็บกลุมไข และหนอนทําลาย จะชวยลดการระบาดของหนอนกระทูผักลงได 
2. การใชเชื้อจุลินทรีย ไดแก เชื้อ Bacillus thuringinesis อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
3. การใชสารฆาแมลง ไดแก คลอฟูรอาซูรอน 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เมททอกซีฟ 

โนไซด 25% เอสซี อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร หรือ ลูเฟนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เดลทาเมทริน 3% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร หรือ อินดอกซาคารบ 15% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 

ภาคใต ตอนบน 

1.มะพราว มะพราวท่ียังไมใหผลผลิตและมะพราวท่ีใหผลผลิตแลว (ศวส.ชุมพร) 

•  หนอนหัวดํามะพราว ตัวหนอนเขาทําลายใบมะพราว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใตทางใบจากนั้นจะถักใยนํามูล
ท่ีถายออกมาผสมกับเสนใยท่ีสรางข้ึน นํามาสรางเปนอุโมงคคลุมลําตัวยาวตามทางใบบริเวณใตทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู
ภายในอุโมงคท่ีสรางข้ึนและแทะกินผิวใบ โดยท่ัวไปหนอนหัวดํามะพราวชอบทําลายใบแก หากการทําลายรุนแรงจะพบวา 
หนอนหัวดํามะพราวทําลายกานทางใบ จั่น และผลมะพราว ตนมะพราวท่ีถูกหนอนหัวดํามะพราวลงทําลายทางใบ
หลายๆ ทาง พบวาหนอนหัวดํามะพราวจะถักใยดึงใบมะพราวมาเรียงติดกันเปนแพ เม่ือตัวหนอนโตเต็มท่ีแลวจะถักใย
หุมลําตัวอีกครั้ง และเขาดักแดอยูภายในอุโมงค ดักแดมีสีน้ําตาลเขม ดักแดเพศผูจะมีขนาดเล็กกวาดักแดเพศเมีย
เล็กนอย ผีเสื้อหนอนหัวดํามะพราวท่ีผสมพันธุแลวจะวางไขบนเสนใยท่ีสรางเปนอุโมงค หรือซากใบท่ีถูกหนอนหัวดํา
มะพราวลงทําลายแลว ตัวหนอนเม่ือฟกออกจากไขจะอยูรวมกันเปนกลุม 1-2 วัน กอนจะยายไปกัดกินใบมะพราว จึงมัก
พบหนอนหัวดํามะพราวหลายขนาดกัดกินอยูในใบมะพราวใบเดียวกัน หากการทําลายรุนแรงอาจทําใหตนมะพราวตายได 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบท่ีมีหนอนหัวดํามะพราวนําไปเผาทําลายทันที ไมควรเคลื่อนยายตนพันธุมะพราว 

หรือพืชตระกูลปาลมมาจากแหลงท่ีมีการระบาด 
2. การใชชีววิธี การใชแตนเบียนท่ีเฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดํามะพราว เชน แตนเบียนโกนีโอซัสนีแฟนติดิส 

(Goniozus nephantidis) โดยปลอยชวงเวลาเย็น พลบคํ่า อัตรา 200 ตัว/ไร/ครั้ง ใหกระจายท่ัวแปลงเดือนละครั้ง ถาปลอย
แตนเบียนไดมากจะทําใหเห็นผลในการควบคุมเร็วข้ึน 

3 การใชสารเคมี 
   3.1 ใชสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เขมขนโดยไมตองผสมน้ําฉีดเขาท่ีลําตนมะพราวอัตรา 30 

มิลลิลิตรตอตน โดยใชสวานเจาะรูใหเอียงลงประมาณ 45 องศา จํานวน 2 รู ใหตรงขามกัน เจาะรูใหลึก 10-15 
เซนติเมตร ข้ึนอยูกับขนาดของดอกสวาน ตําแหนงของรูอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร แลวฉีดสารฆาแมลงลงไปรูละ 15 
มิลลิลิตร ปดรูดวยดินน้ํามัน วิธีนี้จะปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดนานมากกวา 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถปองกัน
กําจัดศัตรูชนิดอ่ืนไดดวย เชน ดวงแรดมะพราว ดวงงวงมะพราว แมลงดําหนามมะพราว)  

** แนะนําเฉพาะมะพราวท่ีมีความสูงมากกวา 12 เมตร ข้ึนไป หามใชกับมะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ และ
มะพราวท่ีใชทําน้ําตาล 



3.2 กรณีมะพราวตนเล็กท่ีมีความสูงนอยกวา 12 เมตร รวมท้ังมะพราวกะทิ มะพราวน้ําหอมและมะพราวท่ีใช
ทําน้ําตาล ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง และไมมีการปลอยแตนเบียน ใหพนทรงพุมดวยสารฟลูเบนไดอะไมด 20 % 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปนโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 
มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงตอผึ้ง ไมควรใชในสวนมะพราวท่ีมีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร 
(สารนี้มีพิษสูงตอกุง ไมควรใชบริเวณท่ีมีการเลี้ยงกุง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราท่ีกําหนดผสมน้ํา 20 ลิตร 
พนใหท่ัวทรงพุมบริเวณใตใบ 1-2 ครั้ง ควรใชเครื่องยนตพนสารท่ีสามารถควบคุมแรงดันได และมีแรงดันไมนอยกวา 30 
บาร กรณีท่ีมีการปลอยแตนเบียน ใหพนสารเคมีกอน ประมาณ 2 สัปดาห คอยทําการปลอยแตนเบียน กรณีท่ีมีการ
เคลื่อนยายตนพันธุ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของหนอนหัวดํามะพราวสามารถใชวิธีการนี้ไดเชนเดียวกัน 

•  แมลงดําหนามมะพราว ทําลายสวนใบของมะพราว โดยท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย อาศัยอยูในใบออนท่ียังไมคลี่
ของมะพราว และแทะกินผิวใบ ใบมะพราวท่ีถูกทําลายเม่ือใบคลี่กางออกจะมีสีน้ําตาลออน หากใบมะพราวถูกทําลาย
ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหยอดของมะพราวมีสีน้ําตาล เม่ือมองไกลๆ จะเห็นเปนสีขาวโพลน ชาวบานเรียก 
“มะพราวหัวหงอก” 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไมควรเคลื่อนยายตนพันธุมะพราวหรือพืชตระกูลปาลมมาจากแหลงท่ีมีการระบาด 
2. การใชชีววิธี การใชแตนเบียนท่ีเฉพาะเจาะจงกับแมลงดําหนาม เชน แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 

(Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพ่ิมปริมาณ และปลอยทําลายหนอนแมลงดําหนามมะพราว 
3. การใชสารเคมี 
   3.1 กรณีมะพราวสูงกวา 12 เมตร ใหฉีดสารเขาตน ดวยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 30 

มิลลิลิตรตอตน โดยหามใชกับมะพราวน้ําหอมและมะพราวกะทิ 
   3.2 กรณีมะพราวตนเล็ก ใชสารอิมิดาโคลพริด 70 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1  กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% 

ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 1 กรัม ละลายน้ํา 1 ลิตรตอตน ราดบริเวณยอดและ
รอบคอมะพราว หรือ การใชสารคารแทปไฮโดรคลอไรด 4% จีอาร หรือ คลอรไพริฟอส 75% ดับเบิ้ลยูจี ใสถุงผาท่ี
ดัดแปลงคลายถุงชา อัตรา 30 กรัมตอตน มีประสิทธิภาพปองกันกําจัดแมลงดําหนามมะพราวไดนานประมาณ 1 เดือน 

•  ดวงแรด ตัวเต็มวัยเขาทําลายพืช โดยการบินข้ึนไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดออนของมะพราว รวมท้ังเจาะ
ทําลายยอดออนท่ียังไมคลี่ ทําใหใบท่ีเกิดใหมไมสมบูรณ มีรอยขาดแหวงเปนริ้วๆ คลายหางปลา หรือรูปพัด ถาโดน
ทําลายมากๆ จะทําใหใบท่ีเกิดใหมแคระแกรน รอยแผลท่ีถูกดวงแรดมะพราวกัดเปนเนื้อเยื่อออนทําใหดวงงวงมะพราว
เขามาวางไข หรือเปนทางใหเกิดยอดเนา จนถึงตนตายไดในท่ีสุด ดวงแรดมะพราวในระยะตัวหนอน สวนใหญพบตามพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีมีการกองปุยหมัก ปุยคอก จะกัดกินและทําลายระบบรากของมะพราวปลูกใหม ทําใหพบอาการยอดเหี่ยว
และแหงเปนสีน้ําตาล ตนแคระแกรนไมเจริญเติบโต 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรม ทําความสะอาดบริเวณสวนมะพราวเพ่ือกําจัดแหลงขยายพันธุ เปนวิธีท่ีใชไดผลดีมานาน ถามี

กองปุยหมัก ปุยคอก กองขยะ กองข้ีเลื่อย แกลบ ควรกําจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองใหเปนท่ีแลวหม่ันกลับเพ่ือตรวจดู 
หากพบหนอนใหจับมาทําลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย สวนของลําตนและตอมะพราวท่ีโคนท้ิงไว หรือมะพราวท่ียืนตน
ตายควรโคนลงมาเผาทําลาย ตนมะพราวท่ีถูกตัดเพ่ือปลูกทดแทน ถายังสดอยูเผาทําลายไมได ควรทอนออกเปนทอน
สั้นๆ นํามารวมกันไว ปลอยใหผุสลายลอใหดวงแรดมาวางไข ดวงจะวางไขตามเปลือกมะพราวท่ีอยูติดกับพ้ืนดินเพราะมี
ความชุมชื้นสูงและผุเร็ว เผาทําลายทอนมะพราวเพ่ือกําจัดท้ังไข หนอน และดักแดของดวงแรดมะพราว ตอมะพราวท่ี
เหลือใหใชน้ํามันเครื่องใชแลวราดใหท่ัวตอเพ่ือปองกันการวางไขได 

2. การใชชีววิธี ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใสไวตามกองขยะ กองปุยคอก หรือทอนมะพราวท่ี
มีหนอนดวงแรดมะพราวอาศัยอยู เกลี่ยเชื้อใหกระจายท่ัวกอง เพ่ือใหเชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนใหมากท่ีสุด รดน้ําให



ความชื้น หาวัสดุ เชน ใบมะพราวคลุมกองไว เพ่ือรักษาความชื้นและปองกันแสงแดด เชื้อจะทําลายดวงแรดมะพราวทุก
ระยะการเจริญเติบโต 

3. การใชสารเคมี 
    3.1 ตนมะพราวอายุ 3-5 ป ซ่ึงยังไมสูงมากนัก ใชลูกเหม็นใสบริเวณคอมะพราวท่ีโคนทางใบรอบๆ ยอดออน  

ทางละ 2 ลูก ตนละ 6 -8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล ไม ใหดวงแรดมะพราวบินเขาไปทําลายคอมะพราว 
      3.2 ใชสารฆาแมลงคลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือไดอะซินอน 60% อีซี อัตรา 
80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพราวตั้งแต
โคนยอดออนลงมาใหเปยก โดยใชปริมาณ 1-1.5 ลิตรตอตน ทุก 15-20 วัน ควรใช 1-2 ครั้งในชวงระบาด 

•  ดวงงวงมะพราวชนิดเล็กและดวงงวงมะพราวชนิดใหญ  มักทําลายตามรอยทําลายของดวงแรดมะพราว 
โดยวางไขบริเวณบาดแผลตามลําตนหรือบริเวณท่ีดวงแรดมะพราวเจาะไว หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ดวงงวงมะพราว
ก็สามารถเจาะสวนท่ีออนของมะพราวเพ่ือวางไขได หนอนท่ีฟกออกจากไขจะกัดกินชอนไชไปในตนมะพราว ทําใหเกิด
แผลเนาภายใน   ตนมะพราวท่ีถูกทําลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณท่ีหนอนทําลายจะเปนโพรง มีรู
และแผลเนาตอเนื่องไปในบริเวณใกลเคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระท่ังตนเปนโพรงใหญไมสามารถสงน้ําและอาหารไปถึง
ยอดได และทําใหตนมะพราวตายในท่ีสุด   

การปองกันกําจัด 
1. เลือกเก็บผลกาแฟท่ีสุกเต็มท่ี และนําไปตากทันที ไมควรเก็บผลกาแฟไวในกระสอบนาน การตากควรตาก

บนลานพ้ืนปูนซีเมนต แครไมไผ หรือตาขายสีฟา เพ่ือปองกันไมใหผลกาแฟสัมผัสดินและความชื้น และควรพลิกกลับผล
กาแฟในระหวางตากเปนชวงๆ เพ่ือใหสีของผลสมํ่าเสมอ และปองกันการเกิดเชื้อรา 

2. เม่ือพบเมล็ดกาแฟท่ีมีเชื้อรา รีบเก็บออกนําไปเผาทําลาย 
3. ทําความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟท่ีตกคางบนลานตาก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม

ของเชื้อ 
 

2.ทุเรียน  ระยะใบแก-ออกดอกและระยะติดผล (ศวส.ชุมพร) 

•  โรคใบติด เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia sp. เกิดไดท้ังใบออนและใบแก เกิดเสนใยสีขาว แผคลุมสวนหลังใบ
เม่ือคลุมท่ัวแผนใบมีลักษณะตายนึ่งคลายโดนน้ํารอนลวก ในท่ีสุดใบจะรวงหลน 

 การปองกันกําจัด 
  1. หม่ันตรวจ ดูแลสวนทุเรียน ถาพบวามีอาการของโรคใบติดใหตัดแตงใบสวนท่ีเปนโรคไปเผาทําลาย 
  2. ตัดแตงก่ิงทุเรียนใหโปรง 
  3. ถาระบาดมากใหฉีดพนดวยสารเคมีฆาเชื้อรา 

•  โรครากและโคนเนา เกิดจากเชื้อราไฟทอปเทอรา (Phytophthora palmivora (Butler))  ใบลางเริ่มเปนจุด
เหลืองประเหลืองแลวคอยๆหลุดรวง สวนอาการท่ีโคนตนหรือก่ิงคลายมีคราบน้ําเกาะติดเห็นไดชัดในสภาพตนทุเรียน
แหง ในชวงเชาถาอากาศชื้นจะเกิดยางไหลสีน้ําตาลแดงบริเวณลําตน ถาอาการรุนแรงจะทําใหตนทุเรียนตายได 

อาการท่ีราก อาการเริ่มจากใบท่ีปลายก่ิง จะมีสีซีด ไมเปนมันเงาเหี่ยวลูลง อาการรุนแรงมากข้ึนใบจะเหลืองและ

หลุดรวง เม่ือขุดดูท่ีรากฝอยจะพบรากฝอยมีลักษณะเปอยยุยเปนสีน้ําตาลและหลุดลอนงาย เม่ือโรครุนแรงอาการเนาจะ

ลามไปยังรากแขนงและโคนตนทําใหตนทุเรียนโทรมและยืนตนตาย  

อาการท่ีก่ิงและท่ีลําตนหรือโคนตน เริ่มแรกทุเรียนจะแสดงอาการใบเหลืองเปนบางก่ิง และจะสังเกตเห็นคลาย

คราบน้ําบนผิวเปลือกไดชัดเจน ในชวงท่ีสภาพอากาศแหง เม่ือใชมีดถากบริเวณคราบน้ําจะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม

เปนแผลสีน้ําตาล ถาแผลขยายใหญลุกลามจนรอบโคนตน จะทําใหทุเรียนใบรวงจนหมดตนและยืนตนแหงตาย 



อาการท่ีใบ ใบช้ําดําตายนึ่งคลายถูกน้ํารอนลวก และจะเกิดอาการไหมแหงคาตนอยางรวดเร็ว พบมากชวงฝนตก

รุนแรงตอเนื่องหลายวัน  

อาการท่ีผล มักพบกับผลใกลแกในชวงฝนตกชุกหรือชวงท่ีมีความชื้นในอากาศสูง เริ่มแรกจะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสี
น้ําตาลดําบนปลายหนามหรือซอกหนาม จุดแผลจะขยายใหญลุกลามมากข้ึนตามการสุกของผล พบอาการโรคไดท้ังผลท่ี
ยังอยูบนตนและผลหลังการเก็บเก่ียว 

การปองกันกําจัด 
1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ําดี ไมควรมีน้ําทวมขัง และเม่ือมีน้ําทวมขังควรรีบระบายออก 
2. ตัดแตงทรงพุมใหโคนตนโปรง การถายเทอากาศดี แสงแดดสองถึง ควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจทําใหรากหรือ

ลําตนเกิดแผล ซ่ึงจะเปนชองทางใหเชื้อราสาเหตุโรคเขาทําลายพืชไดงายข้ึน 
3. ตนทุเรียนท่ีเปนโรครุนแรงมากหรือยืนตนแหงตายควรขุดออก แลวนําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก ตากดินไว

ระยะหนึ่ง แลวจึงปลูกทดแทน  
4. ตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบสวนของใบ ดอก และผลท่ีเปนโรค ตัดแตงสวนท่ีเปนโรคนําไปเผาทําลาย

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

5. ไมนําเครื่องมือตัดแตงท่ีใชกับตนเปนโรคไปใชตอกับตนปกติ และควรทําความสะอาดเครื่องมือกอนนําไปใช
ใหมทุกครั้ง 

6. เม่ือเริ่มพบตนท่ีใบมีสีซีด ไมเปนมันเงาหรือใบเหลือง หลุดรวง ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ํา
สะอาด อัตรา ๑:๑ ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตน ราดดินดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

7. เม่ือเริ่มพบอาการโรคบนก่ิงหรือท่ีโคนตน ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเปนโรคออก ทาแผลดวยสารปองกัน
กําจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80-100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี 
อัตรา 50-60 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 65% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตรทุก 7 วัน
จนกวาแผลจะแหง หรือ ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ําสะอาด อัตรา 1:1 ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตนหรือ
ก่ิงในบริเวณตรงขามอาการโรค หรือสวนท่ีเปนเนื้อไมดีใกลบริเวณท่ีเปนโรค อัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน 

•  หนอนเจาะผลทุเรียน (Fruit boring caterpillar)  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อมาวางไขท่ีผลทุเรียนเม่ือเขาสูระยะ
หนอนหนอนจะเจาะเขาทําลายทุเรียนตั้งแตผลยังเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลโตเต็มท่ีพรอมท่ีจะเก็บเก่ียวทําใหผล
เปนแผล อาจทําใหผลเนาและรวงเนื่องจากเชื้อราเขาทําลายซํ้า การท่ีผลมีรอยแมลงทําลายทําใหขายไมไดราคา ถาหาก
หนอนเจาะกินเขาไปจนถึงเนื้อผล ทําใหบริเวณดังกลาวเนาเม่ือผลสุก ท่ีบริเวณเปลือกของผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรัง
ของหนอนไดอยางชัดเจน และจะมีน้ําไหลเยิ้มเม่ือทุเรียนใกลแก ผลทุเรียนท่ีอยูชิดติดกันหนอนจะเขาทําลายมากกวาผลท่ี
อยูเดี่ยวๆ เพราะแมผีเสื้อชอบวางไขในบริเวณรอยสัมผัสนี้ 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูผลทุเรียน เม่ือพบรอยทําลายของหนอน ใหใชไมหรือลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาทําลาย 
2. ตัดแตงผลทุเรียนท่ีมีจํานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติดกันควรใชก่ิงไมหรือกาบมะพราวค่ันระหวางผล 

เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัยวางไขหรือตัวหนอนเขาหลบอาศัย 
3. การหอผลดวยถุงมุงไนลอน ถุงรีเมย หรือถุงพลาสติกสีขาวขุน เจาะรูท่ีบริเวณขอบลาง 

เพ่ือใหหยดน้ําระบายออก 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 



3. กาแฟโรบัสตา ผลสุกและระยะเก็บเก่ียวผลผลิต (ศวส.ชุมพร) 

•  โรคราท่ีเกิดจากเช้ือ Aspergillus  ochraceus ผลกาแฟสุกรวงหลนใตโคนตน ผลผลิตกาแฟมีความชื้น 
เนื่องจากเก็บผลกาแฟท่ีสุกเลยระยะเก็บเก่ียว หรือเก็บไวในกระสอบเปนเวลานาน หรือโดนฝนหรือความชื้นขณะตากผล
กาแฟ พบเชื้อราเขาทําลาย เม่ือนํามาสี ทําใหเมล็ดกาแฟแตก หัก คุณภาพลดลง 

การปองกันกําจัด 
1. เลือกเก็บผลกาแฟท่ีสุกเต็มท่ี และนําไปตากทันที ไมควรเก็บผลกาแฟไวในกระสอบนาน การตากควรตาก

บนลานพ้ืนปูนซีเมนต แครไมไผ หรือตาขายสีฟา เพ่ือปองกันไมใหผลกาแฟสัมผัสดินและความชื้น และควรพลิกกลับผล
กาแฟในระหวางตากเปนชวงๆ เพ่ือใหสีของผลสมํ่าเสมอ และปองกันการเกิดเชื้อรา 

2. เม่ือพบเมล็ดกาแฟท่ีมีเชื้อรา รีบเก็บออกนําไปเผาทําลาย 
3. ทําความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟท่ีตกคางบนลานตาก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม

ของเชื้อ 

•  กิ่งกาแฟหักโคนเนื่องจากฝนตกหนัก ก่ิงกาแฟท่ีติดผลใกลถึงระยะเก็บเก่ียวหักโคนไดรับความเสียหาย ก่ิง
กาแฟฉีก หัก ผลผลิตเสียหาย ในกรณีท่ีก่ิงนั้น  ๆมีผลกาแฟท่ียังไมสุกแกเต็มท่ีพรอมเก็บเก่ียว หรือผลกาแฟสุกเลยระยะเก็บเก่ียว 
เม่ือนํามาตากแหงพบการเขาทําลายของเชื้อรา และเม่ือนํามาสีพบปญหาเมล็ดกาแฟแตก หัก ทําใหคุณภาพลดลง 

การปองกัน 
1.ควรใชไมคํ้ายันก่ิงกาแฟเพ่ือปองกันก่ิงฉีก หักโคน 

2. เลือกเก็บผลกาแฟท่ีสุกเต็มท่ีมีสีสมอมแดง และนําไปตากบนลานตากท่ีไมโดนฝน เพ่ือปองกันความชื้นและ
เชื้อราเขาทําลาย 

3. ทําความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟท่ีตกคางบนลานตาก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม
ของเชื้อ 

4. เม่ือพบเมล็ดกาแฟท่ีมีเชื้อรา รีบเก็บออก นําไปเผาทําลาย 
5. ลานตากควรมีหลังคาหรือผากันความชื้นในเวลากลางคืนเพ่ือปองกันน้ําคาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


