
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม   2565 

  
1. ทุเรียน  
  อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ระยะพัฒนาผล - เก็บผลผลิต 
  • โรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora) 

 อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรง
มากขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูราก จะพบรากฝอยมีลักษณะเปลือกล่อน และเปื่อยยุ่ย
เป็นสีน้้าตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ท้าให้ต้นทุเรียนโทรมและ 
ยืนต้นตาย 
 อาการที่ก่ิงและท่ีล้าต้นหรือโคนต้น ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบาง
กิ่ง สังเกตเห็นคล้ายคราบน้้าบนผิวเปลือกของก่ิง หรือต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็นหยด
ของเหลวสีน้้าตาลแดงออกมาจากบริเวณแผล และจะค่อย ๆ แห้งไปในช่วงที่มีแดดจัด ท้าให้เห็น
เป็นคราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน้้าตาล ถ้าแผล
ขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะท้าให้ทุเรียนใบรวงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย 
 อาการที่ใบ ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลืองบริเวณแผลมีลักษณะฉ่้าน้้า สีน้้าตาลอ่อน 
และเปลี่ยนเป็นสีด้า ตายนึ่งคล้ายน้้าร้อนลวก เส้นใบมีสีน้้าตาลด้า เกิดอาการไหม้แห้งคาต้นอย่าง
รวดเร็วแล้วค่อย ๆ ร่วงไป พบมากช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 
อาการที่ผล เริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้้าตาลด้าบนผล จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากข้ึน
ตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผล พบ
อาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนก้าหนด โรคผล
เน่าพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บ
เกี่ยว และระหว่างการบ่มผลให้สุก  

  การป้องกัน 
  1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้้าดี ไม่มีน้้าท่วมขัง และเมื่อมีน้้าท่วมขังควรรีบระบายออก 
  2. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 
  กรณีดินท่ีเป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ 
  3. หลีกเลี่ยงการกระท้าท่ีอาจท้าให้รากหรือล้าต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรค 
  เข้าท้าลายพืชได้ง่ายขึ้น 
  4. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้งตาย ควรขุดออกน้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก  
  แล้วราดดินในหลุมและบริเวณโดยรอบ ด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% 
  WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20  
  ลิตร ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน 



  5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบส่วนของก่ิง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็น
  โรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล 25% WP 
  อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 
  20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จ้านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียวผล อย่าง
  น้อย 15 วัน 
  6. ไม่น้าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท้าความสะอาดเครื่องมือ 
  ก่อนน้าไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
  7. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL 
  ผสมน้้าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าล้าต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และ/หรือราด 
  ดินด้วยสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 
  25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  8. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผล 
  ด้วยสาร ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้้า 1 ลิตร หรือ  
  ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้้า 1 ลติร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 
  40-60 กรัมต่อน้้า 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อ 
  น้้า 1 ลิตร หรือ โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัม 
  ต่อน้้า 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้้าสะอาด  
  อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าล้าต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้าม 
  อาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณท่ีเป็นโรค 
  9. การเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน หรือปูพ้ืนดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือ 
  กระสอบที่สะอาด เพ่ือลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดินซึ่งมีเชื้อสาเหตุโรค และการขนย้ายควร 
  ระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล 
  10. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดข้ัวผลที่ค้างอยู่ น้าไปท้าลาย 
  นอกแปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคบ 
2. หอมแดง 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน  
  (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)   

 อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือสวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่้าน้้าขนาดเล็ก ต่อมา
ขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มซึ่งเป็น
กลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ สีน้้าตาลด้าเรียงเป็นวงซ้อนกันหลายชั้น ถ้า
แผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท้าให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ท้าให้ผลผลิต



ลดลงหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะท้าให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ถ้าอาการ
รุนแรงต้นจะเลื้อย ไม่ลงหัว 
หากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะท้าให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือ
หัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ท้าให้ไม่ได้ผลผลิต 
การป้องกัน 

  1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน 
  2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก้าจัดโรค
  พืช เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาท ี
  3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น  
  โพรคลอราช 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
  คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% EC อัตรา 
  10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้้า ทุก 5 วัน แต่ไม่ควร 
  เกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร เพ่ือป้องกัน
  การดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค 
  4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของ 
  โรค 
  5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปท้าลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อ 
  ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 
  ปี 
3. มะละกอ 
  ระยะทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Pythiumaphanidermatum, Phytophthorapalmivora) 

 อาการระยะต้นกล้า ส่วนของล้าต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่้าน้้า ใบเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรง
บริเวณโคนต้นจะหักพับและตายในที่สุด 
 อาการระยะต้นโต เริ่มแรกมะละกอแสดงอาการใบล่างเหลือง ก้านใบลู่ลงและหลุดร่วงได้
ง่าย ใบที่อยู่ส่วนบนของต้นมีสีซีด  
ยอดอ่อนมีขนาดเล็กลง เมื่ออาการรุนแรงใบจะสลด เหี่ยว และหลุดร่วงเหลือแต่ใบยอด บางครั้ง
บริเวณโคนต้น พบแผลเน่าฉ่้าน้้ามีของเหลวสีน้้าตาลเยิ้มออกมา ต้นจะหักล้มพับได้ง่าย และตายใน
ที่สุด เมื่อขุดดูพบรากแขนงเป็นสีน้้าตาลหลุดขาดได้ง่าย และรากแก้วเน่าเปื่อย 
การป้องกัน 

  1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้้าที่ดี ไม่มีน้้าขัง 
  2. ใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้ และไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ 



  3. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบมะละกอเริ่มแสดงอาการของโรค รดดินบริเวณโคน
  ต้นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
  ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล + แมนโค 
  เซบ 4% + 64% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  4. หากพบต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดต้นที่เป็นโรค น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาว  

  หรือรดดินด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ตามข้อ 3 ในหลุมที่ขุดและบริเวณใกล้เคียง เพ่ือป้องกัน 
  การระบาดของโรค 
  5. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียน 


