
 
เตือนภัยการเกษตร 

ชวงวันท่ี 5-11 กันยายน 2561 
ภาคเหนือ ตอนบน 
1.กาแฟอาราบิกา  ทุกระยะการเจริญเติบโต และติดผลออน (ศว.กล.เชียงใหม) 

• โรคใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora coffeicola) ลักษณะอาการในระยะแรก พบแผลจุดสีน้ําตาลบนใบ 
ตอมาแผลจะขยายเปนวงซอนกันหลายๆชั้น ตรงกลางแผลเปลี่ยนเปนสีเทาหรือเทาออนหรือสีขาว ขอบแผลมีสีน้ําตาลแดง 
มักมีวงสีเหลืองลอมรอบ อาจเห็นสวนของเชื้อราเปนจุดเล็กๆ สีดําเกิดกระจายอยูในบริเวณแผล ถาอาการรุนแรงจะทําให
ใบรวง หากเกิดโรคในระยะติดผล จะพบแผลสีน้ําตาลถึงดําบนผล ตอมาผลจะเนา และบางครั้งทําใหผลสุกกอนกําหนด 
หรือผลรวงกอนสุก 

****โรคนี้เกิดไดทุกระยะการเจริญของพืช แตจะทําความเสียหายมากในระยะกลาท่ีปลูกในเรือนเพาะชํา 
การปองกันกําจัด  

  1. ไมปลูกพืชชิดกันเกินไป และจัดรมเงา เพ่ือใหมีความชื้นท่ีเหมาะสม ท้ังระยะกลา และในแปลงปลูก เพ่ือ
ปองกันการเกิดโรค 
  2. ใสปุยบํารุงตนกาแฟใหแข็งแรง อยาใหขาดธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียม เพราะจะทําใหออนแอตอโรคใบ
จุดตากบ 

3. หม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ เม่ือเริ่มพบอาการของโรค ตัดแตงใบ และสวนท่ีเปนโรค นําไปเผาทําลาย
นอกแปลงปลูก หากโรคยังคงระบาดพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรไฮดรอกไซด 77% ดับเบิ้ลยูพี 
อัตรา 15-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน โดยพนท่ีใบใหท่ัวท้ังตน 

 

•  มอดเจาะผลกาแฟ มอดตัวเต็มวัยเขาทําลายผลกาแฟไดตั้งแตขนาดผลกาแฟมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 
2.3 มิลลิเมตร ข้ึนไป โดยเพศเมียจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผล ในผลกาแฟสามารถพบแมลงไดทุก
ระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย) มอดอาศัยกัดกิน ขยายพันธุในผลจนกระท่ังผลกาแฟสุก 
และยังสามารถอยูในผลกาแฟท่ีแหงคาอยูในตน ผลกาแฟท่ีหลนลงพ้ืนดิน และมอดอยูในกาแฟกะลาไดในระยะหนึ่งถา
เมล็ดกาแฟมีความชื้นเหมาะสม ซ่ึงมอดยังคงทําลายเมล็ดกาแฟกะลาระหวางการตากเมล็ด. 

การปองกันกําจัด  
  1. การเก็บเก่ียวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตใหหมดตนไมใหติดคางอยูบนตนหรือรวงหลนตามพ้ืนดินใตตน 
  2. ถาการระบาดรุนแรงใหเลือกใชสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 

ภาคเหนือ ตอนลาง  
1.ลองกอง  ระยะกอนเก็บเก่ียว (ศวส.สุโขทัย) 

•  โรคราดํา อาการเริ่มแรก มักพบท่ีข้ัวผลลองกอง เกิดอาการเนา และลามลงไปท่ีผิวเปลือก เปลือกจะเปนสี
น้ําตาลออนและคอยๆเขมข้ึน ผลเริ่มนิ่มเกิดแผลยุบตัว ทําใหผลหลุดจากข้ัว พบเชื้อราสีขาว หรือสีเทาแกมดํา ข้ึนท่ี
บริเวณข้ัวผล มักพบโรคในสภาพอากาศรอนและชื้น 

การปองกันกําจัด  
1. หม่ันสํารวจตรวจแปลง เก็บผลท่ีเปนโรคออกไปทําลายนอกแปลง 
2. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง เพ่ือลดความชื้นในทรงพุม 



3. เม่ือพบการระบาด พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน เบนโนมิล 50 % ดับปลิวพี อัตรา 6-12 กรัม ตอน้ํา 
20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ประมาณ 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน และหยุดพน
กอนเก็บเก่ียวอยางนอย 7 วัน 

 

ภาคตะวันออก  
1. ทุเรียน ระยะแตกใบออน (ศวส.จันทบุรี) 

• หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขโดยฝงไวใตเปลือกตามลําตนและก่ิงขนาดใหญ 
หนอนกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไมดานในไมมีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบตน การทําลายท่ีเกิดจากหนอนขนาดเล็ก
ไมสามารถสังเกตไดจากภายนอก แตเม่ือหนอนโตข้ึนจะพบขุยไมละเอียดซ่ึงเปนมูลของหนอนตามแนวรอยทําลาย หรือ
ตรงบริเวณท่ีหนอนทําลายกัดกินอยูภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้ําตาลแดงไหลเยิ้มอยู ในระยะตอมาจึงจะพบมูลหนอน
ออกมากองเปนกระจุกอยูขางนอกเปลือก เม่ือใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน จะสังเกตพบรอย
ทําลายตอเม่ือหนอนตัวโตและอาจเจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลว ซ่ึงจะมีผลทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัด
ทําลายเปนเหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและรวง และยืนตนตายได 

การปองกันกําจัด  
1. กําจัดแหลงขยายพันธุ โดยตัดตนทุเรียนท่ีถูกทําลายรุนแรงจนไมสามารถใหผลผลิตเผาท้ิง และควรดูแล

รักษาตนทุเรียน ใหมีความสมบูรณ แข็งแรงอยูเสมอ 
2. กําจัดตัวเต็มวัย โดยใชไฟสองจับตามตนทุเรียนในชวงเวลา 20.00 น. ถึงชวงเชามืด หรือใชตาขายดักปลาตา

ถ่ีพันรอบตนหลายๆ ทบ เพ่ือดักตัวดวง 
3. หม่ันตรวจสวนเปนประจํา โดยสังเกตรอยแผล ซ่ึงเปนแผลเล็กและชื้น ท่ีตัวเต็มวัยทําข้ึนเพ่ือการวางไข ถาพบให

ทําลายไขท้ิง หรือถาพบขุยและการทําลายท่ีเปลือกไมใหใชมีดแกะ และจับตัวหนอนทําลาย 
4. ถาระบาดไมรุนแรง และหนอนเจาะเขาเนื้อไมแลว ใหใชมีดแกะหารู ฉีดสารคลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 

3-5 มิลลิลิตร เขาในรูแลวใชดินเหนียวอุด 
5. แหลงท่ีมีการระบาดรุนแรง ควรปองกันการเขาทําลายของดวงหนวดยาว โดยพนสารฆาแมลง ไทอะมีทอก

แซม/แลมบดา-ไซฮาโลทริน 14.1%/10.6% แซดซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10 %  
เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหชุมเฉพาะ
บริเวณตนและก่ิงขนาดใหญ จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 2 สัปดาห 

•  โรครากเนาและโคนเนา (เชือ้รา Phytophthora palmivora)  
อาการท่ีราก เริ่มแรกจะเห็นใบท่ีปลายก่ิงมีสีซีดไมเปนมันเงา เหี่ยวลูลง เม่ืออาการรุนแรงมากข้ึนใบจะเหลือง

และหลุดรวง หากขุดดูท่ีรากฝอยจะพบรากฝอยมีลักษณะเปลือกลอน และเปอยยุยเปนสีน้ําตาล เม่ือโรครุนแรงอาการ
เนาจะลามไปยังรากแขนงและโคนตน ทําใหตนทุเรียนโทรมและยืนตนตาย 

อาการท่ีก่ิงและท่ีลําตนหรือโคนตน ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเปนบางก่ิง สังเกตเห็นคลาย
คราบน้ําบนผิวเปลือกของก่ิง หรือตน ในชวงเชาท่ีมีอากาศชื้นอาจเห็นเปนหยดของเหลวสีน้ําตาลแดงออกมาจากบริเวณ
แผล และจะคอยๆ แหงไปในชวงท่ีมีแดดจัด ทําใหเห็นเปนคราบ เม่ือใชมีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือก
และเนื้อไมเปนแผลสีน้ําตาล ถาแผลขยายใหญลุกลามจนรอบโคนตน จะทําใหทุเรียนใบรวงจนหมดตน และยืนตนแหง
ตาย 

อาการท่ีใบ ใบช้ํา ดํา ตายนึ่งคลายถูกน้ํารอนลวก และจะเกิดอาการไหมแหงคาตนอยางรวดเร็ว พบมากชวงฝน
ตกหนักตอเนื่องหลายวัน 

การปองกันกําจัด  
1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ําดี ไมควรมีน้ําทวมขัง และเม่ือมีน้ําทวมขังควรรีบระบายออก 



2. ปรับปรุงดิน โดยใสปุยคอก ปุยหมัก 
3. ควรหลีกเลีย่งการกระทําท่ีอาจทําใหรากหรือลําตนเกิดแผล ซ่ึงจะเปนชองทางใหเชื้อราสาเหตุโรคเขาทําลาย

พืชไดงายข้ึน 
4. ตนทุเรียนท่ีเปนโรครุนแรงมาก หรือยืนตนแหงตาย ควรขุดออกแลวนําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูกแลวตาก

ดินไวระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน 
5. 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 

6. ไมนําเครื่องมือตัดแตงท่ีใชกับตนเปนโรคไปใชตอกับตนปกติ และควรทําความสะอาดเครื่องมือกอนนําไปใช
ใหมทุกครั้ง 

7. เม่ือพบตนท่ีใบเริ่มมีสีซีด ไมเปนมันเงาหรือใบเหลืองหลุดรวง ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40 % เอสแอล ผสมน้ํา
สะอาด อัตรา 1:1 ใสกระบอกฉีดยาฉีดเขาลําตน อัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน และ/หรือราดดินดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช 
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-
50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  

8. เม่ือพบอาการโรคบนก่ิงหรือท่ีโคนตน ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเปนโรคออก แลวทาแผลดวยสารปองกัน
กําจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80-100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-60 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกวาแผลจะแหง หรือ ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสม
น้ําสะอาด อัตรา 1:1  ใสกระบอกฉีดยา ใชอัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน ฉีดเขาลําตนหรือก่ิงในบริเวณตรงขามอาการโรค 
หรือสวนท่ีเปนเนื้อไมดีใกลบริเวณท่ีเปนโรค 

9. หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว ตัดแตงก่ิงเปนโรค ก่ิงแหง และตัดข้ัวผลท่ีคางอยู นําไปเผาทําลายนอกแปลง
ปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 

•  เพล้ียไกแจทุเรียน ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบออน ทําใหใบออนเปนจุดสีเหลือง ไม
เจริญเติบโต เม่ือระบาดมากๆ ทําใหใบหงิกงอ และถาเขาทําลายในชวงท่ีใบออนยังเล็กมากและยังไมคลี่ออกจะทําใหใบแหง
และรวง ตัวออนของเพลี้ยไกแจทุเรียนจะขับสารเหนียวสีขาวออกมาปกคลุมใบทุเรียน เปนสาเหตุทําใหเกิดเชื้อราตาม
บริเวณท่ีสารชนิดนี้ถูกขับออกมา 

การปองกันกําจัด  
1. เพลี้ยไกแจทุเรียน จะทําลายเฉพาะ ใบออนท่ียังไมโตเต็มท่ี และโดยปกติทุเรียนแตกใบออนไมพรอมกันแมแต

ทุเรียนในสวนเดียวกัน ควรทําการพนสารฆาแมลงเม่ือทุเรียนสวนใหญแตกใบออน สําหรับตนท่ีแตกใบออนไมพรอมตนอ่ืน
ควรพนเฉพาะตน วิธีนี้ชวยลดการใชสารฆาแมลงและเปดโอกาสใหศัตรูธรรมชาติไดมีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไกแจ
ทุเรียน และเปนการอนุรักษศัตรูธรรมชาติ 

2. วิธีบังคับใหทุเรียนแตกใบออนพรอมกัน ซ่ึงอาจกระตุนดวยการพนยูเรีย (46-0-0) อัตรา 200 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร เพ่ือลดชวงการเขาทําลายของเพลี้ยไกแจทุเรียน จะชวยลดการใชสารเคมีลงไดมาก โดยปกติทุเรียนตองการใบออน
ท่ีสมบูรณ 2-3 ชุดตอป เพ่ือใหตนทุเรียนพรอมใหผลผลิตท่ีดี 

3. ใชสารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือเพลี้ยไกแจระบาดมาก คือแลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารบาริล 85% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7-10 วัน ในชวงระยะแตกใบออน 

•  มอดเจาะลําตน หนอนและตัวเต็มวัยเจาะเขาไปกินในลําตนและก่ิงของทุเรียน สวนมากพบทําลายบริเวณโคนตน 
และก่ิงขนาดใหญ ตนทุเรียนท่ีถูกทําลายสังเกตไดงายคือ มีรูพรุนตามโคนตน และท่ีปากรูมีมูลของหนอนลักษณะเปนขุย
ละเอียดอยูท่ัวไป มอดเจาะลําตนเจาะเขาไปกินในลําตนหรือก่ิงลึกตั้งแต 2-3 เซนติเมตรข้ึนไป หากเปนทุเรียนตนเล็กทํา



ใหตนตายได สําหรับทุเรียนตนใหญถาถูกทําลายนอยจะไมเปนอันตรายมากนัก แตรอยเจาะของมอดเปนทางใหเชื้อของ
โรครากเนาโคนเนาเขาทําลายและทําใหทุเรียนตายได โดยท่ัวไปมักพบมอดเจาะลําตนพบระบาดรวมกับโรครากเนาโคนเนา 
ในบางครั้งจึงสามารถใชรองรอยการทําลายของมอดในการหาแผลเนาท่ีอยูภายใตเปลือกไมได 

การปองกันกําจัด  
  1. หม่ันตรวจดูตามลําตนทุเรียน ถาพบก่ิงแหงท่ีถูกมอดเจาะลําตนทําลาย ควรตัดและเผาไฟท้ิงเสีย อยาปลอย
ท้ิงไวใหขยายปริมาณและการทําลายออกไปยังตนอ่ืนๆ 

2. สําหรับสวนท่ีไมสามารถตัดท้ิงได เชน ในสวนของลําตน หรือก่ิงใหญ อาจจําเปนตองใชสารฆาแมลง เชน 
คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนบนลําตน หรือก่ิงท่ีมีรูมอดเจาะ 

 
 


