
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2561 

ภาคเหนือ ตอนลาง  

1.ดาวเรือง  ระยะการเจริญเติบโต (ศวส.สุโขทัย) 

• โรคเห่ียว ลักษณะอาการจะเกิดในชวงดอกกําลังเริ่มทยอยบาน ระยะแรกมีอาการคลายกับดาวเรืองขาดน้ํา 
อาการเหี่ยวจะแสดงในตอนกลางวัน สวนกลางคืนอาการจะปกติ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน ดาวเรืองจะเหี่ยวท้ังตน
และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด  
1. พบตนท่ีเปนโรคและตายในแปลงตองรีบกําจัดท้ิง ขุดตนเปนโรคออก ผึ่งดินไว หรือใชปูนขาวกลบหลุมท่ีขุด

ตนเปนโรคออก 
2. ใชสารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อรา เชน เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน

สลับกับไดเมทโทม็อฟ 50 % ดับเบิ้ลยูวี อัตรา 10-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนซํ้าทุก 7 วัน 

•  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 
 
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 

•  เพล้ียไฟ บางครั้งมองดูตาเปลาไมเห็น สีเหลืองหรือน้ําตาลออนเคลื่อนไหวไดรวดเร็วมักพบระบาดในชวงท่ี
อากาศแหงแลง ท้ังตัวออนและตัวแกจะใชสวนของปากเข่ียผิวของใบและดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดออน ใบออนทําใหยอด
และใบแหง หงิกงอ แคระแกรน 



การปองกันกําจัด 
 สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5 % เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลายครั้ง เพราะ
จะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 

•  หนอนกินใบ ในระยะท่ีมังคุดแตกใบออน จะทําลายและทําใหเกิดความเสียหายมาก หนอนจะกัดกินใบ
เพสลาด รวมท้ังใบแก ทําใหการปรุงอาหารของใบไมเพียงพอ 

การปองกันกําจัด  
1. ถาโคนตนมังคุดโลงเตียนไมมีหญารก ใหเขยาก่ิงมังคุด ตัวหนอนท้ิงตัวลงท่ีพ้ืนแลวจับไปทําลาย 
2. ในระยะท่ีมังคุด แตกใบออน ถาพบหนอนควรพนสารฆาแมลงคารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอ

น้ํา 20 ลิตร 
 

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 พนเฉพาะสวนผลทุเรียนท่ีพบการทําลายของหนอนเจาะผล ในแหลงท่ีมีการระบาด พน
หลังจากทุเรียนติดผลแลว 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 ลิตร 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.เงาะ เตรียมความพรอมในการออกดอก แตกใบออน(ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนคืบกิ่งไม ในระยะท่ีเงาะแตกใบออน จะทําลายและทําใหเกิดความเสียหายมาก หนอนจะกัดกินใบ
เพสลาด รวมท้ังใบแก ทําใหการปรุงอาหารของใบไมเพียงพอ 

การปองกันกําจัด 
1. ถาโคนตนเงาะโลงเตียนไมมีหญารก ใหเขยาก่ิงเงาะ ตัวหนอนท้ิงตัวลงท่ีพ้ืนแลวจับไปทําลาย 
2. ในระยะท่ีเงาะแตกใบออน ถาพบหนอนควรพนสารฆาแมลงคารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 

20 ลิตร 

• หนอนรานกินใบ หนอนจะทําลายโดยการกัดกินใบท่ีเปนสีเขียวเหลือเฉพาะเสนใบและกานใบ 
การปองกันกําจัด 
1.ใหสังเกตการระบาดในระยะแรก หนอนอยูเปนกลุม หนอนท่ีเล็กจะแทะผิวใบ ทําใหใบแหง ใหตัดก่ิง เผา

ทําลาย 
2.ถาระบาดรุนแรงพนสาร คารบาริล 85%ดับเบิ้ลยูพี อัตรา60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

5. 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 

 
6.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.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.มะขาม กอนฝกแก  (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หนอนเจาะฝก ผีเสื้อเพศเมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ บนฝกมะขาม ตั้งแตเริ่มเปนฝกออนจนกระท่ังฝกแกและ
สุก โดยจะวางไขบนฝกท่ีมีรอยแตกหรือรอยหักมากกวาฝกปกติ เพ่ือชวยใหตัวหนอนท่ีฟกออกจากไขสามารถเจาะเขาสู
ฝกไดงายข้ึน ฝกออนท่ีถูกทําลายจะแหงลีบ ถาเปนฝกแกจะกัดกินเนื้อภายในและถายเปนขุยออกมาอยูในฝกมะขาม 

การปองกันกําจัด 
     หม่ันสํารวจและเก็บฝกมะขามท่ีถูกทําลายท้ิง หากพบการระบาด พนดวยสารฆาแมลง ไดแก อีมาเมกติน 

เบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


