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โหระพา (sweet basil)

ชื่อสามัญ : sweet basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum L.
วงศ์ : Labiatae
ชื่ออื่น : ห่อกวยซวย ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมขาว (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
ความสาคัญและสถานการณ์การผลิต
มีการปลูกทั่วไปสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย ปลูกมากที่จังหวัดนครปฐมมี
พื้นที่เพาะปลูกโหระพา 2,257 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,846 กิโลกรัม/ไร่ มูลค่า 30 ล้านบาท (สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม, 2552) การผลิตโหระพาเป็นการค้าของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการ
ปลูกทั่วไป จากข้อมูลกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ปี 2558 พบว่าพื้นที่ที่มี
การยื่นขอรับรองการผลิต GAP มีทั้งสิ้น 82.05 ไร่ กระจายอยู่ใน 9 จังหวัด มีมากที่สุดคือ ขอนแก่น 50.25 ไร่
รองลงมา คืออุดรธานี 11.05 ไร่ ที่เหลืออีก 7 จังหวัดพื้นที่ 0.25-4.25 ไร่ต่อจังหวัดเท่านั้น การผลิตโหระพามี
การใช้สารเคมีหลายชนิด ได้แก่ เบตาไซฟลูทริน ไซเพอร์เมทริน อบาเมคติน และ คลอไพริฟอส (วัชราพร,
2557) ในปี 2556 ผลการตรวจสารพิ ษ ตกค้ างในโหระพาที่ส่ ง ตรวจห้ องปฏิบั ติ การของ สํ านั กวิ จั ยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พบว่า มี คลอไพริฟอสตกค้างในผลผลิตระดับปลอดภัยไม่เกินค่า MRL การผลิต
โหระพาในจังหวัดขอนแก่น และ นครพนม ไม่มีการใช้สารเคมี ดังนี้ เตรียมดินด้วยการไถดะ 1 ครั้ง ไถพรวน 1
ครั้ ง รองพื้น ก่อนปลู กด้ว ยปุ๋ ย คอก อัตรา 1,000 กิโ ลกรัม/ไร่ และใส่ ปุ๋ยเคมีสู ตร 15-15-15 อัตรา 25
กิโลกรัม/ไร่ เพาะกล้าอายุ 25-30 วัน จึงย้ายปลูก ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร หลังปลูก 10-14 วันใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อบํารุงต้นให้สมบูรณ์ ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-1515 หรือ 46-0-0 อัตราเฉลี่ย 25 กิโลกรัม/ไร่ เฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้งและใส่ปุ๋ยคอกอัตรา เฉลี่ย 1,000
กิโลกรัม/ไร่ เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/ปี กําจัดวัชพืชโดยการใช้แรงงานคน มีการสํารวจการเข้าทําลายของแมลงศัตรูพืช
รวมทั้งมีการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีกล เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 50-60 วัน โดยใช้กรรไกรหรือ
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มีดที่คมและสะอาดตัดส่วนยอดยาว 20 เซนติเมตร คัดแยกผลผลิตที่ด้อยคุณภาพทิ้ง จัดเรียงเป็นระเบียบ ทํา
เป็นมัด มัดละ 100 กรัม และบรรจุใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อรอการจําหน่าย บางพื้นที่ขายเป็นมัด
ใบโหระพาเป็นแหล่งเบต้ าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือดและ
มะเร็ง มีเบต้าแคโรทีนสูง ใบมีกลิ่นเฉพาะใช้เป็นผักสด ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารและมีธาตุ แคลเซียมสูงด้วย มี
สรรพคุณแก้ท้องอืด เฟ้อ ขับลมจากลําไส้ ต้มดื่มแก้ลมวิงเวียน ช่วยย่อยอาหาร ใช้ตําพอกหรือประคบแก้ไขข้อ
อักเสบ แผลอักเสบ ต้มใบและต้นสดเข้าด้วยกัน ต้มเอาน้ําดื่ม แก้ห วัด ขับเหงื่อ ใบโหระพาแห้ งต้มกับน้ํา
มีสรรพคุณต้านเชื้อก่อโรค
น้ํามันโหระพา เป็นน้ํามันหอมระเหยที่พบในใบมี 1.5 องค์ประกอบทางเคมีที่สําคัญ คือ Methyl
Chavicol และสกัดได้จากใบโหระพาพันธุ์ไทยโดยการกลั่นด้วยไอน้ํา เป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน หรือเหลือ
งอมน้ํ า ตาลปราศจากตะกอนและสารแขว นลอย ไม่ มี ก ารแยกชั้ น ของน้ํ า มี ก ลิ่ น เฉพาะตั ว
มีคุณสมบัติแก้จุกเสียดแน่นท้อง น้ํามันหอมระเหยช่วยการย่อยอาหารเนื้อสัตว์ ช่วยคลายการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จึงช่วยให้สบายท้องขึ้น มีกลิ่นหอมหวาน มีคุณสมบัติช่วยให้สงบ มีสมาธิ
ลดอาการซึมเศร้า ข้อควรระวังในการใช้คือ ทําให้เกิดอาการแพ้ง่าย สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยง
คุณค่าทางโภชนาการ
ส่วนที่กินได้ของโหระพาสด 100 กรัม ประกอบด้วย
1. ให้พลังงาน
44
กิโลแคลอรี
2. โปรตีน
3.3
กรัม
3. ไขมัน
1.0
กรัม
4. คาร์โบไฮเดรต
5.4
กรัม
5. แคลเซียม
165.00
มิลลิกรัม*
6. ฟอสฟอรัส
46.00
มิลลิกรัม
7. เหล็ก
2.84
มิลลิกรัม
8. วิตามิน บี 1
9.12
มิลลิกรัม
9. ไนอาซีน
0.8
มิลลิกรัม
10. วิตามิน ซี
22.00* มิลลิกรัม
11. เบต้า แคโรทีน 452.16* RE
12. ใยอาหาร
3.90*
กรัม
ข้อมูล กองโภชนาการ (2535)
* วิเคราะห์โดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
RE ไมโครกรัมเทียบหน่วยเรตินัล
แมลงศัตรูที่สาคัญของโหระพา
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เพลี้ยไฟโหระพา (sweet basil thrips)
ชื่อสามัญ
sweet basil thrips
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bathrips melanicornis (Shumsher)
วงศ์
Thripidae
วงจรชีวิต
ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟโหระพาวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ในเนื้อเยื่อพืช ไข่รูปรีมีสีขาวใส ขนาดประมาณ 0.2
มิลลิเมตร ระยะไข่ 4-5 วัน ตัวอ่อนมีสีเหลืองเข้ม มี 3 ระยะ ระยะตัวอ่อน 7-9 วัน ระยะดักแด้ 3-5 วัน ระยะ
ตัวเต็มวัย 18-20 วัน ตัวเต็มวัยมีปีกสีดําและเห็นลวดลายรูปทั่งบนปล้องท้องชัดเจน ขนาดประมาณ 1.2-1.5
มิลลิเมตร รวมวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟโหระพาเฉลี่ย 16-19 วัน

ภาพที่ 1 ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟของเพลี้ยไฟโหระพา

ภาพที่ 2 ภาพสไลด์ถาวรของเพลี้ยไฟโหระพา

ที่มา: นายอิทธิพล บรรณาการ
ลักษณะการทาลาย
เพลี้ยไฟโหระพาเป็นศัตรูของกะเพรา และโหระพา ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยง โดยการใช้
ปากเขี่ยเนื้อเยื่อพืชให้ช้ํา แล้วจึงดูดน้ําเลี้ยงจากเซลล์พืช จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ทําให้ใบหรือยอด
อ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนงอขึ้นด้านบน

ภาพที่ 3 อาการยอดหงิกจากเพลี้ยไฟโหระพาดูดกินน้ําเลี้ยง
พืชอาหาร
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กะเพรา และโหระพา
วิธีการป้องกันกาจัด
1) หมั่นสํารวจแปลงปลูก โดยเดินสํารวจแบบสลับฟันปลา สัปดาห์ละครั้ง
2) ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองอัตรา 80 กับดักต่อไร่ เพื่อดักจับตัวเต็มวัย
3) ถ้าพบการระบาดของเพลี้ยไฟโหระพา หลังการแตกยอดและใบอ่อนให้ใช้ อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด
70 % ดับบลิวจี) อัตรา 5 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92 % อีซี) อัตรา 10 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร (PHI=3วัน) หรือสปินโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี 12 % เอสซี) อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร เลือกใช้
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมีติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน (กลุ่มบริหารศัตรูพืช, 2557)
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly)
ชื่อสามัญ
tobacco whitefly
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bemisia tabaci (Gennadius)
วงศ์
Aleyrodidae
วงจรชีวิต
ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบ จะวางไข่ติดกับเนื้อเยื่อพืช โดยวางเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ไข่รูปร่างยาวรี สี
เหลืองอ่อน ขนาด 0.1-0.3 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่าร้อยฟอง ตัวอ่อนมีลักษณะแบน
ราบติดกับผิวใบพืช ตัวอ่อนมี 3 ระยะ ตัวอ่อนมีอายุ 11-18 วัน ดักแด้ขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้
5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วนอก ตัวเต็มวัยมีอายุ 2-11 วัน

ภาพที่ 4 ไข่แมลงหวี่ขาวยาสูบ

ภาพที่ 5 ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบ
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ภาพที่ 6 ดักแด้แมลงหวี่ขาวยาสูบ

ภาพที่ 7 ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบ

ที่มา: นางสาวสุนัดดา เชาวลิต
ลักษณะการทาลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ทําให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้ง ต้นแคระแกรน
นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนําเชื้อไวรัสทําให้เกิดโรคด่างเหลือง พบระบาดมากในฤดูแล้ง
พืชอาหาร
แมลงหวี่ขาวมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น ฝ้าย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือ
เปราะ กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี ปอแก้ว ถั่วเหลือง และถั่วต่างๆ
การป้องกันกาจัด
1. หมั่นสํารวจแปลงปลูก โดยเดินสํารวจแบบสลับฟันปลา สัปดาห์ละครั้ง
2. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองอัตรา 80 กับดัก/ไร่ เพื่อดักจับตัวเต็มวัย
3. ถ้าพบตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบมากกว่า 3 ตัว/ใบ ให้ใช้อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70 % WG)
อัตรา 12 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25 WG) อัตรา12 กรัม/น้ํา 20 ลิตร (PHI=5 วัน)
หรือไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10 % WP) อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือปิโตรเลียมออยล์ (เอสเค 99 83.9
% EC) อัตรา 150 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน (นาปาม 25 % WP หรือแอปพลอด 25 % WP)
อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร (PHI=5 วัน) หรือไวท์ออยล์ (ไวท์ออยล์ 67 % EC) อัตรา 150 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร เพื่อป้ องกันการสร้ างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของแมลงหวี่ขาว ไม่ควรใช้ส ารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง (กลุ่มบริหารศัตรูพืช, 2557)
ศัตรูธรรมชาติ พบทั้งตัวห้ําและตัวเบียน เช่น แตนเบียน Encrasia sp. (F. Aphelinidae) แมลงช้างปีกใส
Chrysopa basalis Walker และ Chrysopa sp.( F. Chrysopidae) ด้วงเต่า (Coccinellidae) บางชนิด
และแมงมุมสกุลไลคอซา (Lycoza sp.) และออกซีออฟิส (Oxyopes sp.)
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หนอนแมลงวันชอนใบ (Leafminer)
ชื่อสามัญ
Leafminer
ชื่ออื่น
หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ํา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Liriomyza brassicae (Riley)
วงศ์
Agromyzidae
วงจรชีวิต
ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็ก มีสีดําหรือสีเหลือง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ใต้ส่วนของเนื้อเยื่อพืช
ระยะไข่ 2-4 วัน หนอนมีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ไม่มีขา ขนาดประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ตัวหนอนชอนไช
และกินในเนื้อเยื่อพืช ระยะหนอน 7-10 วัน ดักแด้อยู่ในดินมีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสาร ขนาด 0.8-1
มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5-7 วัน ตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
ลักษณะการทาลาย ระยะหนอนเป็นระยะที่ทําลายพืช ตัวหนอนชอนไชภายในใบทําให้เกิดรอยเส้นสีขาวคด
เคี้ยวไปมา เริ่มพบทําลายตั้งแต่ระยะกล้า มักพบรอยทําลายด้านหน้าใบ และชอบทําลายใบด้านล่างของทรง
ต้น หากระบาดรุนแรงจะทําให้ใบเสียหายร่วงหล่น และตายได้

ภาพที่ 8 ตัวหนอน

ภาพที่ 9 ตัวเต็มวัยแมลงวันหนอนชอนใบ

ภาพที่ 10 ลักษณะการทําลายใบโหระพาของหนอนแมลงวันชอนใบ

พืชอาหาร
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พืชตระกูลกะหล่ํา หอม มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว โหระพา แมงลัก
พืชตระกูลถั่ว ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ และเยอบีรา
วิธีการป้องกันกาจัด
1. เก็บรวบรวมเศษใบพืชตามพื้นดินที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบทําลายแล้ว นําไปเผาทําลาย จะ
สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทําลายไปด้วย
2. ถ้ารอยทําลายมากกว่า 10% ให้ใช้ เบตาไซฟลูทริน (โพลิเทค 025 อีซี 2.5% อีซี) อัตรา 20-30
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรืออิมิดาคลอพริด (คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล 10 % เอสแอล) อัตรา 20-30 มิลลิลิตร/
น้ํา 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมีติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน (กลุ่มบริหาร
ศัตรูพืช, 2557)
เพลี้ยอ่อนฝ้าย (cotton aphid)
ชื่อสามัญ
cotton aphid
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphis gossypii Glover
วงศ์
Aphididae
วงจรชีวิต
เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ลําตัวยาว 1.30-1.58 มิลลิเมตร ตัวอ่อนสีเหลืองจางหรือสีขาว
ตัวอ่อน มี 4 ระยะ ระยะตัวอ่อน 4-6 วัน ตัวเต็มวัยสีเขียวอมเหลือง จนถึงสีเขียวเข้ม ขาสีเหลือง ระยะเวลา
จากตัวอ่อนจนเป็นตัวเต็มเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 20-24 วัน ตัวเต็มวัยออกลูกเป็นตัว มีอายุเฉลี่ย 16-20 วัน
ตัวเต็มวัยมีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก รูปร่างค่อนข้างกลมคล้ายลูกแพร์ หัวและอกเล็ก ส่วนท้องโต เพลี้ยอ่อนมี
ลูกได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ ตัวเมียและตัวผู้ที่มีการสร้างปีก จะถูกสร้างขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ต่อการดํารงชีวิต เช่น ต้นพืชเหี่ยวแห้งทรุดโทรม หรืออากาศไม่เหมาะสม เพื่อการอพยพเปลี่ยนแหล่งที่อยู่
ลักษณะการทาลาย
เพลี้ยอ่อนทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทําลายพืชโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบและยอด ทําให้เกิดอาการ
ใบและยอดหงิก ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต เป็นพาหะนําไวรัสสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เพลี้ยอ่อนพบระบาด
มากในช่วงอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง หรือในฤดูหนาว

8

ภาพที่ 11 อาการใบหงิกจากการทําลายของเพลี้ยอ่อน
ที่มา: นางสาววิภาดา ปลอดครบุรี

ภาพที่ 12 เพลี้ยอ่อนฝ้ายทําลายใบโหระพา

พืชอาหาร
เพลี้ ย อ่อนมี พืช อาศัย และเข้ าทําลายพืช ได้ห ลายชนิด เช่น ฝ้ าย ยาสู บ พริก มัน ฝรั่ง มะเขื อเทศ
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วต่างๆ และพืชตระกูลกะหล่ํา เป็นต้น
การป้องกันกาจัด
1. ควรกําจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูก เพราะเป็นที่หลบอาศัยของเพลี้ยอ่อน
2. ถ้าพบพืชมีอาการยอดหงิกให้ตัดส่วนที่แสดงอาการออกและเผาทําลาย
3. ถ้าพบการระบาดให้ใช้ อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล 10 % SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร/
น้ํา 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10 % WP) อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรืออีโทเฟนพรอกซ์
(ทีบรอน 20 % EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมี
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน (กลุ่มบริหารศัตรูพืช, 2557)
โรคราน้าค้าง (downy mildew)
เชื้อสาเหตุ
รา Peronospora sp.
โรคราน้ําค้างในโหระพาพบการรายงานรายงานเมื่อปี 2553 (อรพรรณ, 2553) และต่อมามีการพบ
โรคนี้ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ชวิศร์, 2553.) สําหรับจังหวัดนครพนม พบระบาดในช่วงปลายเดือนมากราคม ปี
2558 ที่แปลงเกษตรกรในเขตนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอศรีสงคราม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศ
หนาวเย็น โดยเชื้อราจะเข้าทําลายที่ใบตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะต้นโต สร้างความเสียหายจนเกษตรกรต้อง
ตัดยอดทิ้งทั้งหมด หรือรื้อแปลงปลูกใหม่
ลักษณะอาการและความสาคัญของโรค
เชื้อราสามารถเข้าทําลายโหระพาได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ส่วนมากทําลายที่ใบ โดยใบที่ถูกทําลาย
ระยะแรกด้านบนใบเป็นสีเหลือง บริเวณแผลมักจํากัดด้วยเส้นใบบางครั้งเห็นแปลเป็นรูปเหลี่ยม ด้านใต้ใบ
บริเวณแผลพบเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเข้มปนดําปกคลุมทั่วแผล เมื่อเชื้อราเพิ่มปริมาณ
มากขึ้นใบจะเหลืองทั้งใบและแห้งตาย โดยเฉพาะในระยะกล้าหรือต้นเล็กจะแห้งตายทั้งต้น
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วงจรการเกิดโรคและการแพร่ระบาด
เชื้อราชนิดนี้แพร่กระจายโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์หรือกระแสลม โดยเมื่อสปอร์แก่จะหลุดออกจาก้าน
สปอร์ได้ง่ายและลมสามารถพัดพาไปได้ไกล ๆ เมื่อตกลงบนใบหรือส่วนของพืชที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
สปอร์จะงอกและเส้นใยเจริญเข้าไปในเซลล์หรืออยู่ระหว่างเซลล์ในเนื้อเยื่อพืช และสร้างเส้นใยพิเศษสําหรับดูด
กินอาหารจากพืช ระยะเวลาการเข้าทําลายพืชตั้งแต่สปอร์งอกจนทําให้เกิดอาการจนเห็นสปอร์ของเชื้อใช้เวลา
6 ชั่วโมงในสภาพใบเปียกและอุณหภูมิเหมาะสม (Chase, 2012) เชื้อราอยู่ข้ามฤดูด้วยการสร้างสปอร์ที่มีผนัง
หนาเรียกว่า โอโอสอร์ (Oospore) อยู่บนเมล็ดหรือซากใบที่เป็นโรค โรคราน้ําค้างแพร่ระบาดได้ดีภายใต้สภาพ
ที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิค่อนข้างต่ําประมาณ 16-22 องศาเซลเซียส
พืชอาศัย
โรคนี้เกิดกับพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชในวงศ์ Lamiaceae ได้แก่ โหระพา (sweet basil : Ocimum
basilicum) พืชสกุลออกซิมัม (Ocimum spp.) สระแหน่ มินต์ (mints : Menta spp.) ซัลเวีย (sages :
Salvia spp. ) และพืชพวก culinary herbs
การป้องกันกาจัด
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค โดยไม่ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค
2. จัดการเมล็ดก่อนปลูกโดยการแช่ในน้ําอุ่นอุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 20-30
นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยใช้เชื้อสด อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อเมล็ด
1 กิโลกรัม เติมน้ํา 10 มิลลิลิตร หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีที่เหมาะสม เช่น เมทาแลกซิล
3. ปลูกพืชไม่ถี่หรือมีจํานวนต้นหนาแน่นเกินไป เพื่อให้เกิดการถ่ายเทและระบายอากาศซึ่งจะช่วย
ลดความชื้นภายในแปลงและต้นพืช และในช่วงสภาพแวดล้อมเหมาะสมคืออากาศเย็นมีหมอก
หรือน้ําค้างลงจัดให้งดการให้น้ําทางใบ
4. การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราเพื่อป้องกันการระบาดและลดความเสียหายจากโรค ในกรณีที่
เกิดโรคในแปลง โดยใช้สารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เมทาแลกซิล 25 WP อัตรา 40 กรัม/น้ํา
20 ลิตร มาเนบ 50-70 กรัม/น้ํา 20 ลิตร แมนโคเซบ 80 WP อัตรา 30-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
พ่นทุก 3-5 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง การพ่นกดหัวฉีดให้ต่ําและหงายหัวฉีดสอดเข้าไปใต้ใบ
ไปด้วย เพราะเชื้อราสร้างสปอร์บริเวณใต้
5. หลังการเก็บเกี่ยวเก็บเศษซากพืชออกจากแปลงให้หมดเพื่อกําจัดแหล่งอาศัยของเชื้อสาเหตุ โดย
การเผาหรือเก็บใส่ถุงพลาสติกตากแดดนานหลายวันเพื่อทําลายเชื้อสาเหตุ
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ภาพที่ 13 ลักษณะอาการของต้นและโหระพาที่เป็นโรคราน้ําค้าง

ภาพที่ 14 ลักษณะใบของโหระพาและเชื้อราที่ปกคลุมผิวใบด้านล่าง

ภาพที่ 15 ลักษณะใบของโหระพาและเชื้อรา Peronospora belbahrii สาเหตุโรคราน้ําค้างโหระพา

วัชพืชที่สาคัญของโหระพา
แห้วหมู (Nut grass)
ชื่อสามัญ : Nut grass, Cocograss
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae
ชื่อท้องถิ่น : หญ้าแห้วหมู หรือ หญ้าขนหมู
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ภาพที่ 16 หัวแห้วหมู

ภาพที่ 17 ดอกแห้วหมู

ภาพที่ 18 ต้นแห้วหมู

วิธีการป้องกันกาจัด
ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น ถาก ตัด ให้สั้นไม่ให้ออกดอก หรือขุดทิ้ง ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น มาร์เก็ต
(ไกลโฟเซต) ดาร์ไฟท์ (ไกลโฟเซต, ไอโซโพฟิลามีน ซอลต์) ดามาร์ค (ไกลโฟเลท) ทัชดาวน์ (ไกลโฟเซต, ไตร
มีเซียมซอลต์)
ผักโขม (Amaranth)
ชื่อสามัญ : Amaranth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus lividus
ชื่อท้องถิ่น : ผักโขม ผักโขมหัด และผักโขมสวน
ผักโขม (กลาง), ผักโหม,ผักหม (ใต้),
ผักโหมเกลี้ยง (แม่ฮ่องสอน),
กระเหม่อลอเตอ (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน)
วิธีการป้องกันกาจัด
1. การเก็บ หรือทําลาย ด้วยการถาก ถาง หรือพรวน ด้วยแรงคนและเครื่องมือกล
2. การไถพรวนตากหน้าดินไว้ก่อนการปลูกพืช ให้แสงแดด และความร้อนทําลายโรคแมลง หรือวัชพืชให้ลด
น้อยลง
3. การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เป็นการตัดทําลายวงชีวิตวัชพืช และยังป้องกันการสะสมของโรค
พืชได้อีกด้วย
4. การไถพรวนหลังการเก็บเกี่ยว วัชพืช อันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชอื่น ๆ เช่น แมลงหรือโรค
5. การใช้สารเคมี
5.1. ทู โฟ – ดี (2,4-D)การออกฤทธิ์ เป็นสารกําจัดวัชพืชฟีนอกซี ประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์กําจัด
วัชพืชใบกว้างภายหลังงอกทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น
มีสูตรผสมหลายอย่าง คือ
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- ชนิด sodium และ ammonium salts ปกติจะอยู่ในรูปผงละลายน้ํา (ดับบลิวพี) มีความเข้มข้น 80-95%
- ชนิด amine salts มีความเข้มข้น 72 อีซี
- ชนิด highly volatile esters (Methyl, Ethyl, Butyl, Isopropyl) มีความเข้มข้น 72% อีซี
- ชนิด Low volatile esters (Butoxy ethanol, propylene glycol, Butoxy propyl)
อัตราใช้และวิธีใช้ 2,4-ดี Na Salt ใช้อัตรา 30-40 กรัม ผสมกับน้ํา 20 ลิตร ชนิด amine salt และ high
volatile esters ใช้ อัตรา 30-60 ซีซี ผสมกับน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบวัชพืชให้ทั่วบริเวณที่ต้องการกําจัด
วัชพืช
5.2 อะเซ็ทโตคลอร์ (acetochlor)
การออกฤทธิ์ เป็นสาร acetoalinide ที่ใช้กําจัดวัชพืชก่อนงอก (pre emergence) และเจาะจงพืช
(selective)
สูตรผสม 50% อีซี อัตราใช้และวิธีใช้ ตามคําแนะนําบนฉลาก
5.3. อะซิฟลูออร์เฟน – โซเดียม (acifluorfen – sodium) การออกฤทธิ์ เป็นสารกําจัดวัชพืช
diphenyl ether ประเภทเจาะจงพืช ใช้กําจัดวัชพืชได้ทั้งก่อนงอก และภายหลังงอก
สูตรผสม 21.4% เอสแอล อัตราใช้และวิธีใช้ ตามคําแนะนําบนฉลาก
5.4 อะลาคลอร์ (alachlor) การออกฤทธิ์ เป็นสารกําจัดวัชพืช anilide ที่ใช้ทางดินและเป็น protein
synthesis inhibitor ซึ่งให้ผลในทางควบคุมเมล็ดพืชมิให้งอก (pre emergence)
สูตรผสม 45.1 และ 48% อีซี อัตรา ใช้และวิธีใช้ ใช้อัตราแตกต่างกันออกไปตามชนิดของดินทั่ว ๆ ไปใช้อัตรา
ระหว่าง 500-1,000 ซีซี ผสมกับน้ํา 60-80 ลิตร ฉีดพ่นคลุมดิน
5.5.อะมีทรีน (ametryn) การออกฤทธิ์ เป็นสารกําจัดวัชพืช triazine ประเภทเจาะจง กําจัดวัชพืช
ได้ทั้งก่อนงอก และภายหลังจากงอกแล้ว
สูตรผสม 80% ดับบลิวพี อัตรา ใช้และวิธีใช้ ใช้อัตราแตกต่างกันออกไปตามชนิดพืช อยู่ในช่วงระหว่าง 320640 กรัม/ไร่ ผสมกับน้ํา กวนให้เข้ากันดีแล้วฉีดพ่นคลุมหน้าดินให้ทั่วพื้นที่เพาะปลูก
5.6 อะมีโทร (amitrol) การออกฤทธิ์ เป็นสารกําจัดวัชพืช triazole ประเภทไม่เจาะจงพืช ใช้กําจัด
วัชพืช ภายหลังงอก โดยออกฤทธิ์ผ่านทางใบและราก
สูตรผสม 80% เอสพี อัตราใช้และวิธีใช้ ใช้อัตราตามคําแนะนําบนฉลาก ฉีดพ่นที่ใบพืชให้ทั่วทั้งต้นพืช
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