
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

1. มันเทศ 
 มีฝนตก และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
 เกิดในระยะเริ่มลงหัว 

 🢝 ด้วงงวงมันเทศ 
 ตัวเต็มวัยท าลายทุกส่วนของพืช ในขณะที่ตัวหนอนท าลายในหัวและเถา หัวมันเทศที่ถูกด้วงงวง
 ท าลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยว มีสีเขียวและสีด า แม้ถูกท าลายเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถ
 รับประทานได้ เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หัวมันเทศที่ถูกท าลายรุนแรงจะเน่าและมีกลิ่นเหม็น 
 การป้องกัน 
 1. ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ าที่ด ี
 2. ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลด
 ปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก 
 3. พ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคในดิน โดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 
 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านลงในแปลงหลังไถพรวนดินครั้งแรก จากนั้นไถกลบและรดน้ าให้ดินมีความชื้น ทิ้ง
 ไว้ 3-4 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช 
 4. ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค 
 5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค น าไป
 ท าลายนอกแปลงปลูกทันที และโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
 6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น าส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปท าลาย
 นอกแปลงปลูก 
 7. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืช
 ตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว ข้าวโพด 
 และมันส าปะหลัง เพ่ือตัดวงจรของโรค 
 

2. มะละกอ 
เกิดในทุกระยะการเจริญเติบโต 

🢝 โรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Pythiumaphanidermatum, Phytophthora palmivora) 
อาการระยะต้นกล้า ส่วนของล าต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่ าน้ า ใบเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรงบริเวณโคน
ต้นจะหักพับและตายในที่สุด 
อาการระยะต้นโต เริ่มแรกมะละกอแสดงอาการใบล่างเหลือง ก้านใบลู่ลงและหลุดร่วงได้ง่าย ใบที่อยู่
ส่วนบนของต้นมีสีซีด ยอดอ่อนมีขนาดเล็กลง เมื่ออาการรุนแรงใบจะสลด เหี่ยว และหลุดร่วงเหลือแต่



ใบยอด บางครั้งบริเวณโคนต้น พบแผลเน่าฉ่ าน้ ามีของเหลวสีน้ าตาลเยิ้มออกมา ต้นจะหักล้มพับได้
ง่าย และตายในที่สุด เมื่อขุดดูพบรากแขนงเป็นสีน้ าตาลหลุดขาดได้ง่าย และรากแก้วเน่าเปื่อย 
การป้องกัน 
1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ าที่ดี ไม่มีน้ าขัง 
2. ใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกท่ีไม่มีการระบาดของโรคนี้ และไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ 
3. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบมะละกอเริ่มแสดงอาการของโรค รดดินบริเวณโคนต้น
ด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟอส
อีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล + แมนโคเซบ 4% + 
64% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
4. หากพบต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดต้นที่เป็นโรค น าไปท าลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาว หรือ
รดดินด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามข้อ 3 ในหลุมที่ขุดและบริเวณใกล้เคียง เพ่ือป้องกันการระบาด
ของโรค 
5. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียน 
 

3. ขม้ินชัน 
ทุกระยะการเจริญเติบโต 

🢝 โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า 
(เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum) 
อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมี
อาการฉ่ าน้ า ล าต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ล าต้นจะ
พบส่วนของท่อล าเลียงน้ าและอาหารมีสีน้ าตาลเข้ม เมื่อน าต้นมาตัดตามขวางแช่ในน้ าสะอาด
ประมาณ 5-10 นาที จะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ านมไหลออกมา 
การป้องกัน 
1. ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ าที่ดี 
2. ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก 
3. พ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคในดิน โดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 
กิโลกรัมต่อไร่ หว่านลงในแปลงหลังไถพรวนดินครั้งแรก จากนั้นไถกลบและรดน้ าให้ดินมีความชื้น ทิ้ง
ไว้ 3-4 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช 
4. ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค 
5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค น าไป
ท าลายนอกแปลงปลูกทันที และโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 



6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น าส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปท าลาย
นอกแปลงปลูก 
 

4. หอมแดงหัวพันธุ์ (หอมต่าว) 
ระยะแตกใบอ่อน 

🢝 โรคแอนแทรคโนส(เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือ สวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ าน้ าขนาดเล็ก  
สีเขียวหม่น ต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสี
ชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ สีน้ าตาลด า เรียงเป็นวงรี
ซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท าให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้ง
ต้น ท าให้ผลผลิตลดลง หากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะท าให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็น
เกลียว ถ้าอาการรุนแรงต้นจะเลื้อย ไม่ลงหัวหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะท าให้หัวลีบ
ยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบท่ีอยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ท า
ให้ไม่ได้ผลผลิต 
 
การป้องกัน 

 1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน 
 2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
 3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น โพรคลอราช 
 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10  มิลลิลิตรต่อ
 น้ า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร1. ก่อนปลูกควรไถตาก
 ดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือปรับสภาพดิน 
 2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
 3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
 โพรคลอราช 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 
 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์
 เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% EC อัตรา 10 
 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้ า ทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 
 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยา
 ของเชื้อสาเหตุโรค 
 4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน าไปท าลายนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 



 5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปท าลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้
 เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
 6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 ปี 
 
 
 
 


