
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 

  
1. ลิ้นจี่ 
  อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ระยะติดผล - เก็บเก่ียวผลผลติ 
  • หนอนเจาะข้ัวผล 

 หนอนเริ่มเข้าท าลายเมื่อลิ้นจี่เริ่มติดผลได้ประมาณ 1 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะผล
ลิ้นจี่ยังมีขนาดเล็กน้ าหนักช่อน้อย ช่อผลลิ้นจี่อยู่ในสภาพชูขึ้น บริเวณท่ีผีเสื้อวางไข่จะอยู่ตามรอบ 
ๆ ใกล้ส่วนปลายของผลลิ้นจี่ เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในเมล็ด มองดู
จากภายนอกจะไม่เห็นรอยท าลาย เมื่อผ่าดูจึงเห็นรอยที่ถูกหนอนท าลาย ท าให้ผลที่ถูกท าลายไม่
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ผลที่ถูกท าลายจึงร่วงหล่นหมด จ านวนหนอนที่พบ 1-3 ตัวต่อผล 
เมื่อผลลิ้นจี่มีขนาดโตขึ้นน้ าหนักเพ่ิมขึ้นช่อผลโค้งลง ผีเสื้อจะมาวางไข่อยู่บริเวณใกล้ขั้วผล ดังนั้น 
การท าลายในระยะที่ผลลิ้นจี่เริ่มเปลี่ยนสี จึงพบหนอนหรือมูลหนอนอยู่ที่ข้ัวผลเสมอ ท าให้ผลที่ถูก
ท าลายในช่วงนี้ร่วงหล่นได้ง่าย เมื่อสังเกต บริเวณใกล้ขั้วผลจะพบรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นรูที่หนอนเจาะ
ออกมาเข้าดักแด้ภายนอก  

  การป้องกัน 
  1. รวบรวมผลลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้น จากการท าลายของหนอนเจาะขั้วผลน าไปฝังหรือเผา
  ท าลาย 
  2. ควรเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล บนใบ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน แล้วน าไปท าลาย 
  3. หากมีการระบาดของหนอนเจาะข้ัวผลรุนแรง ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น  
  อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 45  
  กรัมตอ่น้ า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลติรต่อน้ า 20 ลิตร  
  ***การห่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เมื่อผลลิ้นจี่เริ่มเปลี่ยนสี จะลดการท าลายของหนอนเจาะ 
  ขั้วลิ้นจี่ได้โดยไม่ต้องพ่นสารฆ่าแมลง 
2. ทุเรียน 
  ระยะพัฒนาผล - เก็บผลผลิต 
  • โรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่า  (เชื้อรา Phytophthora palmivora)  

 อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรง
มากขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูราก จะพบรากฝอยมีลักษณะเปลือกล่อน และเปื่อยยุ่ยเป็น
สีน้ าตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ท าให้ต้นทุเรียนโทรมและ 
ยืนต้นตาย 
 อาการที่กิ่งและที่ล าต้นหรือโคนต้น ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง 
สังเกตเห็นคล้ายคราบน้ าบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็นหยด



ของเหลวสีน้ าตาลแดงออกมาจากบริเวณแผล และจะค่อย ๆ แห้งไปในช่วงที่มีแดดจัด ท าให้เห็นเป็น
คราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน ้าตาล ถ้าแผลขยาย
ใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะท าให้ทุเรียนใบรวงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย 
 อาการที่ใบ ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลืองบริเวณแผลมีลักษณะฉ่ าน้ า สีน้ าตาลอ่อน และ
เปลี่ยนเป็นสีด า ตายนึ่งคล้ายน้ าร้อนลวก เส้นใบมีสีน้ าตาลด า เกิดอาการไหม้แห้งคาต้นอย่างรวดเร็ว
แล้วค่อย ๆ ร่วงไป พบมากช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 
 อาการที่ผล เริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ าตาลด าบนผล จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมาก
ขึ้นตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผล พบ
อาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนก าหนด โรคผลเน่า
พบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และ
ระหว่างการบ่มผลให้สุก 
การป้องกัน 

  1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง และเมื่อมีน้ าท่วมขังควรรีบระบายออก 
  2. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 
  กรณีดินท่ีเป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ 
  3. หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจท าให้รากหรือล าต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรค 
  เข้าท าลายพืชได้ง่ายขึ้น 
  4. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้งตาย ควรขุดออกน าไปท าลายนอกแปลงปลูก  
  แล้วราดดินในหลุมและบริเวณโดยรอบ ด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% 
  WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20  
  ลิตร ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน 
  5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบส่วนของก่ิง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็น
  โรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปท าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล 25% WP 
  อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 
  20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียวผล อย่าง
  น้อย 15 วัน 
  6. ไม่น าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท าความสะอาดเครื่องมือ 
  ก่อนน าไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
  7. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL 
  ผสมน้ าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าล าต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และ/หรือราด 
  ดินด้วยสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 
  25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 



  8. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผล 
  ด้วยสาร ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ  
  ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 
  40-60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อ 
  น้ า 1 ลิตร หรือ โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อ
  น้ า 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ าสะอาด อัตรา 
  1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าล าต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามอาการ 
  โรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณท่ีเป็นโรค 
  9. การเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน หรือปูพ้ืนดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือ 
  กระสอบที่สะอาด เพ่ือลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดินซึ่งมีเชื้อสาเหตุโรค และการขนย้ายควร 
  ระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล 
  10. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดข้ัวผลที่ค้างอยู่ น าไปท าลาย 
  นอกแปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
3. มะเขือเปราะ 
  ระยะทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ 

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะน าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่าง
เหลืองในมะเขือเปราะ ท าให้ผลผลิตลดลง 
การป้องกัน 

  1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม 
  สามารถควบคุมการเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน  (เมื่อใส่สารลงในหลุมแล้วให้ 
  โรยดินกลบสารบาง ๆ ก่อนท าการย้ายกล้าลงหลุม เพ่ือป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจท า
  ให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้) 
  2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลงบูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

  หรือ ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ สไปโรเตตระแมท 15% OD  
  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า  
  20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10%  
  WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ น้ ามันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 100  
  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ควรพ่นสารทุก 5 วัน 2-3 ครั้งติดต่อกัน เมื่อพบการระบาด 
 
4. กระชาย 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า  (เชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearum) 



   อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง  
  บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ าน้ า ล าต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น  
  หากตรวจดูที่ล าต้นจะพบส่วนของท่อล าเลียงน้ าและอาหารมีสีน้ าตาลเข้ม เมื่อน าต้นมาตัดตาม 

  ขวางแช่ในน้ าสะอาดประมาณ 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 าให้ดินมี 
  ความชื้น ทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช 
  4. ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค 
  5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค น าไป

  ท าลายนอกแปลงปลูกทันที และโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
  6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น าส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไป 

  ท าลายนอกแปลงปลูก 
  7. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืช 

  ตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว ข้าวโพด 
  และมันส าปะหลัง เพื่อตัดวงจรของโรค 
 
 
 


