
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 

1. ขิง   
ทุกระยะการเจริญเติบโต 

  •โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า(เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum) 
 อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมี
อาการฉ่่าน้่า ล่าต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ล่าต้นจะพบส่วน
ของท่อล่าเลียงน้่าและอาหารมีสีน้่าตาลเข้ม เมื่อน่าต้นมาตัดตามขวางแช่ในน้่าสะอาด ประมาณ 5-10 นาที จะ
เห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้่านมไหลออกมา 
การป้องกัน 

 1. ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้่าที่ดี 
2. ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อ
สาเหตุโรคในดินลงได้มาก 
3. พ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ควรอบดินเพ่ือฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 กิโลกรัม 
ต่อไร่ จากนั้นไถกลบและรดน้่าให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช 
4. ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค 
5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค น่าไปท่าลายนอก
แปลงปลูกทันท ีและโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว น่าส่วนต่างๆ ของพืชที่เป็นโรคไปท่าลายนอก
แปลงปลูก 
7. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น  
พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถ่ัวลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว 
ข้าวโพด และมันส่าปะหลัง เพ่ือตัดวงจรของโรค 
 

 2. ล่าไย  
       ระยะพัฒนาผล - เก็บเก่ียวผลผลิต 

  • โรคใบไหม้ และผลเน่า หรือ โรคราน้่าฝน (เชื้อรา Phytophthora  capsici) 
อาการที่ใบ กิ่ง และยอด ใบอ่อน กิ่งอ่อน และยอดอ่อนมีอาการไหม้สีน้่าตาลเข้ม  
มักพบเส้นใย สีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นปกคลุม ต่อมาส่วนที่เป็นโรคจะแห้งอย่างรวดเร็ว หากโรคระบาด
รุนแรง จะท่าให้ใบและยอดไหม้ทั้งต้น 

 อาการที่ผล  เปลือกของผลและขั้วผลมีสีน้่าตาลเข้ม ในระยะที่ผลยังแก่ไม่เต็มที่ผลจะแตก และเน่า มักพบเส้นใย
สีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นฟูคลุม และผลร่วงในที่สุด 

 



 การป้องกัน 
   1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก สภาพอากาศมีความชื้นสูง หากพบโรค ตัด
ส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น น่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกัน
ก่าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP 
อัตรา 80 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล-เอ็ม 68% WG อัตรา 30-50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 
ทุก 5-7 วันโดยพ่นให้ทั่วทั้งต้น และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างน้อย 15 วัน 

 2. ท่าความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ตัดส่วนของพืชที่เป็นโรคทุกครั้ง ก่อนน่าไปใช้กับส่วนของพืชปกติ 
3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ดี และแสงแดดส่องถึง 
เป็นการลดความชื้น ท่าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค 
 
3. ทุเรียน 

     ระยะเก็บผลผลิต 
  • โรคใบติด หรือใบไหม้ (เชื้อรา Rhizoctonia solani) 

มักพบอาการของโรคที่ใบอ่อนก่อน โดยอาการเริ่มแรกพบแผลคล้ายถูกน้่าร้อนลวกบนใบ ต่อมาแผล
ขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาล ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน จากนั้นลุกลามไปยังใบปกติข้างเคียง ถ้ามีความชื้น
สูงเชื้อราสาเหตุโรคจะสร้างเส้นใยมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมยึดใบให้ติดกัน ใบที่เป็นโรคจะไหม้ แห้ง และหลุดร่วง
ไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่าง โรคจะลุกลามท่าให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อมๆ ใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามก่ิง 
ต่อมาใบจะร่วงจนเหลือแต่ก่ิง และกิ่งแห้งในที่สุด ท่าให้ต้นเสียรูปทรง 
การป้องกัน 

 1. ก่าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้นสะสม 
 2. ในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจ่า ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพ่ือลดการ
 แตกใบ 
 3. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ หากพบโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วง
 หล่น น่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก และพ่นสารป้องกันก่าจัดโรคพืช คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา 30 
 กรัม ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์
 ออกซีคลอไรด์ 65.2% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ 86.2% WG อัตรา 10-20 กรัม
 ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ + คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 24.6% (14% copper metal) + 
 22.9% (14% copper metal) WG อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือเฮกซะโคนาโซล 5% SC อัตรา 20 
 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟลูไตรอะฟอล 
 12.5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG 
 อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โทลโคลฟอส-เมทิล 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร ทุก 7 วัน โดยพ่นที่
 ใบให้ทั่วทั้งต้น 



4. ชว่งการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดี 
 เป็นการลดความชื้น ท่าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค 

 
 

  


