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ภาคอิสาน 
 1. มะเขือเทศ อากาศเย็น มีหมอกในตอนเชา้ มีความชื้นสูง  

  • โรคใบไหม้ (เชื้อราPhytophthora infestans) พบในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น มักพบอาการ
  ของโรคที่ใบล่างก่อน โดยด้านบนใบพบแผลฉ่ าน้ าสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้ าร้อนลวก ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ 
  ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ าตาลบริเวณขอบแผลฉ่ าน้ ามีสีด าเมื่อพลิกดูด้านใต้ใบบริเวณตรงกัน จะพบส่วน
  ของเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวแผลจะลุกลามออกไปท าให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ าตาลในที่สุดหาสภาพแวดล้อม
  เหมาะสม คือ มีความชื้นสูง หรือในสภาพที่มีหมอกลงจัด โรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะพบ
  อาการโรคที่ส่วนของล าต้น กิ่ง และผล หากเกิดแผลที่ล าต้นหรือโคนกิ่งจะท าให้ส่วนยอดแสดงอาการ 
  เหี่ยวเฉาเนื่องจากพืชไม่สามารถล าเลียงน้ าและอาหารได้ต่อมากิ่งหรือต้นจะแห้งตายหากโรคเข้าท าลาย
  ทีผ่ลจะท าให้ผลเน่า 
  การป้องกัน 
  ๑. หลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในพ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน 
  ๒. ไถพรวนดินและใส่ปูนขาว ตากดินไว้นานกว่า ๒ สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดิน 
  ๓. ปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไป ถ้าปลูกมะเขือเทศแบบยกค้าง ควรตัดแต่งใบล่างให้โปร่ง เพ่ือลดการแพร่
  ระบาดของโรค 
  ๔. ไม่ให้น้ ามากเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ าในตอนเย็น 
  ๕. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
  เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบิ้ลยูจี 
  อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโคแซบ ๘% + ๖๔% ดับเบิ้ลยพีู อัตรา ๕๐ - 
  ๖๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม ๖๔% + ๔% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัม
  ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไอโพรวาลิคาร์บ + โพรพิเนบ ๕.๕% + ๖๑.๓% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐ - ๕๐ กรัม
  ต่อน้ า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก ๕-๗ วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกัน
  เป็นเวลานาน ควรใช้สลับชนดิ เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค 
  ๖. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน าไปท าลายนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
  ๗. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก 
 2. พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว  
 ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ) 
  •  โรคราน้ าค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis)   พบ ในทุกระยะการเจริญเติบโต มักพบอาการ
  ของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบท่ีอยู่ด้านบน อาการเริ่มแรก บน
  ใบปรากฏแผลฉ่ าน้ า ต่อมาแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ท าให้เห็นแผลเป็นรูปเหลี่ยมเล็กๆ 
  ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะ
  เป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นสี



  น้ าตาลเข้มหรือเทาด า หากอาการรุนแรงจะท าให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น พืชที่เป็นโรคจะติดผลน้อย 
  ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อน จะท าให้ผลลีบเล็ก และบิดเบี้ยว 
   
 
 
  การป้องกัน 
  ๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค 
  ๒. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่น ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเม
  ทาแลกซิล ๓๕% ดีเอส อัตรา ๗ กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ ๑ กิโลกรัม 
  ๓. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะท าให้มีความชื้นสูง 
  ๔. หมั่นก าจัดวชัพืช เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ด ีและท าลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง 
  ๕. ก าจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรค โดยการจับท าลาย หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มี
  ประสิทธิภาพป้องกันก าจัด เช่น ไดโนทีฟูแรน ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
  หรือฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 
  ๓๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
  ๖. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น 
  แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม ๖๔% + ๔% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไซมอกซา
  นิล + ฟามอกซาโดน ๓๐% + ๒๒.๕% ดับเบิ้ลยูจ ีอัตรา ๑๐ - ๑๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนา
  เลท ๖๐% + ๖% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบ้ิลยูพี 
  อัตรา ๑๐ - ๒๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ 
  ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก ๕ - ๗ วัน 
  ๗. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ าในตอนเย็น 
  ๘. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูก
  พืชตระกูลแตงซ้ า ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 ๓. มะม่วงหิมพานต์ 
   •  เพลี้ยไฟ  พบระยะแทงช่อดอก – พัฒนาผล ท าลายมะม่วงหิมพานต์ ช่วงแตกยอดอ่อน ช่อดอก และ
  ผลอ่อน โดยดูดกินน้ าเลี้ยง ท าให้ยอดอ่อนหงิกงอ หรือแห้งตาย กรณีระบาดรุนแรงจะท าให้ช่อดอกไหม้เป็น
  สีด า และไม่ติดผล ถ้าติดผลแล้วจะท าให้ผลร่วง 
  การป้องกัน 
  เมื่อพบการระบาด ช่วงเริ่มแทงช่อดอกหรือก่อนดอกบาน ท าการพ่นสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน 
  ๒.๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลติร หรือ คารบ์ารลิ ๘๕% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ 
  ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
ภาคใต้ 



  1. ทุเรียน แดดแรงอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวันอากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ าลงในตอนกลางคืน  
  อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ าลงในตอนกลางคืน  เพลี้ยแป้ง  พบในระยะแทงช่อดอก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
  ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ  ของพืช มีผลท าให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบ
  โค้ง แห้งหงิกงอ และไหม้ การท าลายในช่วงดอก ท าให้ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
  แคระแกร็น และร่วงได้ และในช่วงผลอ่อน ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผลและเกิดอาการปลาย
  หนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็นเพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม–
  พฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะท่ีต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพ่ิม
  ปริมาณได้มาก  
  การป้องกัน 
  ๑. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท าลายทิ้ง 
  ๒. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่ อิมิดา
  โคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๑๐ 
  มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลติร และไม่ควร
  ใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ าติดต่อกันหลายครั้ง เพราะท าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้ 
   
 


