
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านควนหรัน อ าเภภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

 
๑. ความเภป็นมา  
 ด้วยมีราษฎร อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา น าโดย  นายรีเป็ง มุนิมะ ก านันต าบลเปียน พร้อม
ผู้ใหญ่บ้านอีก ๗  หมู่บ้าน ได้ท าหนังสือถึงคณะท างาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ ให้จัดท าโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น ในพื้นท่ีต าบลเปียน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือให้ราษฎรไทยพุทธและมุสลิม มีอาชีพ มีงานท า อยู่ใกล้พ้ืนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันการเดินทางไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านไม่ปลอดภัย เพราะถูกลอบประทุษร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบ ราษฎรในต าบลเปียน และต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย จึงพร้อมใจกันยกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ของต าบลเปียน จ านวน ๒๐๐ ไร่ และท่ีนาร้างอีก ๑๐๐ ไร่ ส าหรับจัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่าง                 
 พลเอก ณ พล บุญทับ และ พลเอกธีระพงษ์  ศรีวัฒนกุล  คณะท างานโครงการฟาร์มตัวอย่างอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ได้เดินทางไปพบราษฎร พร้อมทั้งได้ท าการตรวจพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว 
เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ในขั้นต้นพบว่า พ้ืนที่ดินมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้จัดท าโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างได้ มีล าห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติมีน้ าไหลตลอดปี สามารถท าฝายกั้นน้ าเพ่ือน าน้ ามาใช้อุปโภค - 
บริโภค และท าการเกษตรได้  
 การจัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่
สงบจ านวน ๑,๕๔๔ ครัวเรือน จ านวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
ได้ร่วมคิดร่วมท างาน ร่วมแก้ไขปัญหา และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ เนื้อท่ี ๒๐๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๔ ขยายพ้ืนที่เป็น ๕๐๐ ไร่  

๒. การสนองพระราชด าริฯ / การเภข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเภกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสงขลา ได้เข้าไปร่วมด าเนินการใน ๓  กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการผลิตเห็ด ไม้ผล และกิจกรรมด้าน
พืชไร่ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร 
 ๒. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ มีงานท าอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย ใกล้ที่พักอาศัย 
 ๓. เพื่อจัดสร้างแหล่งอาหารของชุมชน ส าหรับผลิตอาหารปลอดสารพิษให้ประชาชนได้บริโภค 
 ๔. เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 



  ๓.๒ วัตถุประสงค์เภฉพาะในส่วนของงานวิชาการเภกษตร (กรมวิชาการเภกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่ไร่นาเกษตรกร และให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การท าเกษตรด้านพืชและเห็ด 
 
 

๔. พื้นที่เภป้าหมาย 
  ๔.๑ พื้นที่เภป้าหมายของโครงการ 
 ตั้งอยู่  บ้านควนหรัน  หมู่ที่ ๒ ต าบลเปียน  อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่ตั้งโครงการ พิกัด  
QH208-357  
  ๔.๒ พื้นที่เภป้าหมายของงานวิชาการเภกษตร (กรมวิชาการเภกษตร) 
 กิจกรรมด้านการผลิตเห็ด  :   ด าเนินการบนพ้ืนที่ ๑ ไร่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตเห็ด  

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
  ๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเภกษตร) 
 ๕.๒.๑  หน่วยงานหลัก : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘  
 ๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
             กองแผนงานและวิชาการ 

๖. งบประมาณที่ได้รับ 
  ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
 ปี ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
  ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - 

๗. ผลการด าเภนินงาน 
   ๗.๑ กิจกรรม ศึกษา / ทดสอบ 
 ๗.๑.๑ การผลิตเภห็ด  
 ในปทีี่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙) ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการผลิต
เห็ดต่าง ๆ ได้แก่ เห็ดนางฟูา เห็ดฮังการี และเห็ดหูหนู เพ่ือจ าหน่าย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๖๑,๔๕๕ บาท 
นอกจากนี้ยังได้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพ่ือจ าหน่าย จ านวน ๔,๔๑๓ ก้อน คิดเป็นเงิน  ๓๖,๒๘๕  บาท  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการผลิตเภห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมวสัดเุพาะตามสตูร 

บรรจุถุง 

นึ่งฆ่าเช้ือ 

ใส่เช้ือเห็ดลงถุง หัวเช้ือในเมล็ดข้าวฟุาง แม่เชื้อในอาหารวุ้น 

90-100 ๐C 3 ช่ัวโมง 

บ่มเช้ือ 

เปิดดอก 

เก็บผลผลิต 

ตัดแต่งพร้อมส่งตลาด 

25 -30 วัน 

   2-3 เดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเภหตุ  มีโรงเรือนท้ังหมด ๑๐ โรง ใช้เป็นโรงบ่มเชื้อ ๒ โรง โรงเปิดดอก ๘ โรง  

๗.๒.๒ การปลูกพืชสวน 
       ดูแลรักษาแปลงอินทผลัม จ านวน ๕๓ ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน        
มีหลากหลายขนาดท าให้ต้องเพ่ิมการจัดการและการดูแลรักษา ดังนี้ 

การให้น้ า  เนื่องในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และสภาพพ้ืนที่แปลงปลูกมี
ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ท าให้ในช่วงหน้าแล้งมีน้ าไม่เพียงพอ ถึงแม้อินทผลัมส่วนใหญ่สามารถทนต่อ
สภาพแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี แต่จะเจริญเติบโตได้ช้ามาก จึงควรให้น้ าทุก ๆ วันในช่วงฤดูแล้ง หรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ซึ่งทางฟาร์มได้ด าเนินการจัดการระบบน้ าในแปลงปลูก เพ่ือให้ต้นอินทผลัมได้รับน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเพียงพอ 

การก าจัดวัชพืช  ในช่วงฤดูฝนวัชพืช จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากจนปกคลุมโคนต้นและ
แย่งอาหาร ท าให้ต้นอินทผลัมเจริญเติบโตช้า จึงต้องหมั่นก าจัดวัชพืชไม่ให้ข้ึนปกคลุม และคอยดูแลบริเวณโคน
ต้นให้สะอาดอยู่เสมอ เพ่ือปูองกันศัตรูพืชและแมลงต่างๆ มารบกวน 

การใส่ปุ๋ย  หลังจากก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกแล้ว ได้ใส่ปุ๋ยคอกรอบๆ โคนต้น โดยการพรวน
ดินให้ปุ๋ยคอกผสมเข้ากันดี อัตรา ๑๕ กิโลกรัมต่อต้น โดยใส่ปีละ ๒ ครั้ง ประมาณช่วงเดือนตุลาคม และ
พฤษภาคม 

การตัดแต่งใบ  ให้ตัดใบที่แก่แล้วทิ้ง โดยในต้นเล็กอาจจะใช้กรรไกรตัดแต่งใบ ต้นที่โตขึ้นมา
อาจจะใช้เลื่อยที่มีลักษณะคล้ายเคียวในการตัดแต่งใบ  ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ใบแก่เหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลง และ
ยังท าให้ทรงพุ่มดูสะอาดสวยงาม 

๗.๒.๓ การปลูกพืชไร่    



     ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมด้านพืชไร่แล้ว เนื่องจากทางฟาร์มได้ขอใช้พ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน 

  ๗.๒ กิจกรรมถ่ายทอดเภทคโนโลยี 
 ๗.๒.๑ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 
 ๗.๒.๒ การฝึกอบรม 
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปูองกัน
ก าจัดศัตรูผักและเห็ด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ ฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านควนหรัน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ให้แก่เกษตรกรในฟาร์มตัวอย่างฯ จ านวน ๓๐ ราย ซึ่งเกษตรกร
ที่เข้ารับการอบรมได้ท าแบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม จ านวน ๑๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)  
เกษตรกรสามารถท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ย ๑๑.๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๗ 
และหลังการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ย ๑๒.๘๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ จะเห็นได้ว่าหลังจากเข้ารับการ
ฝึกอบรมแล้วเกษตรกรทั้งหมดมีความรู้เพิ่มขึ้น 

การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันก าจัดศัตรูผักและเภห็ด” ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
การผลิตพืชให้มีคุณภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  โรคและแมลงศัตรูเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อผลผลิตทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เช่น โรคราน้ าค้างในพืชตระกูลกะหล่ า  โรคแอนแทรคโนส 
(โรคกุ้งแห้ง) ในพริก ปัญหาเชื้อราเขียวในเห็ด ปัญหาหนอนกระทู้ผัก เพลี้ยไฟ ไร เป็นต้น การเตรียมการ
ปูองกันก าจัดโรค และแมลงศัตรู จ าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุ การแพร่กระจาย รวมถึงวิธีการปูอ งกันก าจัดที่
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย และเพ่ิมผลผลิตพืชให้มีคุณภาพต่อไป 

 
 

โรคผักที่ส าคัญ 
 ผักตระกูลกะหล่ า 
๑. โรคราน้ าค้าง 

สาเหตุ     เชื้อรา  
 ลักษณะอาการ  ระยะกล้า  ต้นกล้าเน่า ยุบตัว ที่ใบเลี้ยงพบจุดช้ าสีน้ าตาลหรือสีด า 

    ระยะต้นโต อาการระยะแรก พบปื้นสีเหลืองด้านหน้าใบ และ 
    พบเส้นใยสีขาวคล้ายปุยฝูายที่ด้านหลังใบ เมื่อการระบาดรุนแรง แผล 
    ขยายใหญ่มากขึ้น เนื้อใบกลายเป็นสีเหลือง สีน้ าตาล และแห้งกรอบ  

 การแพร่ระบาด   สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค คือ ช่วงที่มีอุณหภูมิต่ า และ 
    ความชื้นสูง เชื้อสาเหตุโรคสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ 
 การปูองกันก าจัด 
   - ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดในน้ าอุ่น (อุณหภูมิ ๕๐ oC) นาน ๒๐-๓๐ นาที หรือคลุกด้วยสาร 
     ปูองกันก าจัดโรคพืช เมตาแล็กซิลหรือเมตาแล็กซิน+แมนโคเซบ 



   - เมื่อพบโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น เมตาแล็กซิน+แมนโค 
     เซบ ไซม๊อกซามิล+แมนโคเซบ ออกซาไดซิล+แมนโคเซบ โพรพิเนบ+ไซม๊อกซามิล  

๒. โรคใบจุด 
 สาเหตุ     เชื้อรา   

ลักษณะอาการ   อาการระยะแรกเป็นแผลจุดขนาดเล็กที่ใบ โดยเฉพาะใบล่าง ต่อมาแผล
    ขยายใหญ่ และลุกลามสู่ใบบน ลักษณะเป็นวงกลมสีน้ าตาลหรือสีด า 

ซ้อนกันหลายๆชั้น ขอบแผลเป็นสีเหลือง ต่อมาแผลดังกล่าวจะขยายมา 
ติดกัน ท าให้กลายเป็นแผลใหญ่ ใบเหลือง แห้งกรอบ  

การแพร่ระบาด  พบการระบาดมากในแปลงที่มีความชื้นสูง และในฤดูฝนที่สภาพ 
อากาศร้อนชื้น เชื้อสาเหตุโรคสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ 

 การปูองกันก าจัด 
   - ก่อนปลูก แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่น (อุณหภูมิ ๕๐ oC) ๒๐-๓๐ นาที หรือคลุกด้วยสาร 
     ปูองกันก าจัดโรคพืช พวกแคปแทน  
   - เมื่อพบเริ่มมีการระบาดของโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารปูองปูองกันก าจัดโรคพืช  
     เช่น สารไอโพรไดโอน ดาโคนิล และแมนโคเซบ เป็นต้น 

๓. โรคไส้ด า ไส้กลวง หรือโอกึน 
 สาเหตุ     เกิดจากการขาดธาตุโบรอน 

ลักษณะอาการ  อาการท่ีเกิดข้ึนแต่ละพืชแตกต่างกันไป ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้  
คือเหี่ยวเฉา และมีอาการรากผุหรือแตก 

การแพร่ระบาด  โดยปกติพบในแปลงที่ดินเป็นด่าง หรือแปลงที่มีการเร่งปุ๋ยไนโตรเจน 
และโปแตสเซียมมากเกินไป พืชแสดงอาการขาดได้ทุกระยะการ 
เจริญเติบโต  แต่มักแสดงอาการเด่นชัดในระยะต้นโตเต็มที่ พืชใน 
ตระกูลนี้ เช่น กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี  
แสดงอาการขาดโบรอน มากกว่าพืชอื่นๆ 

 การปูองกันก าจัด 
   -  ใช้ปุ๋ยที่มีโบรอนผสมอยู่ด้วยพ่นเป็นระยะๆ พืชพวกกะหล่ าปลี และผักกาดหัวควร 
      พ่นตั้งแต่ระยะกล้า ส่วนผักกาดขาวปลี บร็อคโคลี กะหล่ าดอก ควรพ่นเมื่อเริ่มห่อหัว  
   -  ใส่ธาตุโบรอนลงดินก่อนปลูกพืช อัตราการต่อไร่ขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของดิน 

๔.  โรคเน่าเละ  
 สาเหตุ     เชื้อแบคทีเรีย  
 ลักษณะอาการ  รอยช้ า ฉ่ าน้ าเนื้อเยื่อพืชยุบตัว แผลเปียกเป็นเมือกเยิ้ม สีน้ าตาลอ่อน  

เทา-ด า  กลิ่นเหม็นฉุนจัด ส าหรับพืชที่ถูกท าลายที่ส่วนใต้ดิน พืชแสดง 



อาการเหี่ยวเฉา เหลืองผิดปกติ อาการเน่าจะลุกลามอย่างรวดเร็ว ต้นพืช 
ที่เป็นโรคจะยุบ ลงไปกองกับดินภายใน ๒-๓ วัน พืชที่พบเป็นโรค 
รุนแรง ได้แก่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว และกะหล่ าดอก 

 การแพร่ระบาด  สภาพฟูาอากาศที่ร้อนอบอ้าวและความชื้นสูง  
 การปูองกันก าจัด 
   - ไถดินตากแดดก่อนการปลูกพืชแต่ละรุ่น 
   - การให้น้ าพืชควรเป็นครั้งคราว อย่าให้แปลงแฉะตลอดเวลา 
   - ควบคุมการระบาดของแมลงในแปลง 
   - เมื่อผักเริ่มห่อหัวหรือลงหัวให้พ่นปุ๋ยน้ าที่มีธาตุอาหารรอง แคลเซียม และโบรอน  
     ทุกๆ ๗ วัน ๒-๓ ครั้ง 

๕.  โรคใบแห้ง หรือโรคเน่าด า 
 สาเหตุ     เชื้อแบคทีเรีย   
 ลักษณะอาการ  เนื้อใบเหลืองขนาดไม่แน่นอน ใบแห้งกรอบ ขอบใบแห้ง เส้นใบสีเข้ม  
    หรือด า อาการเริ่มแรก ส่วนใหญ่จะเกิดที่ขอบใบ โดยเนื้อใบส่วนที่เชื้อ 

เข้าท าลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และลุกลามเข้าไปยังส่วนกลางของใบ 
เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยยอดของสามเหลี่ยมอยู่ที่เส้นกลางใบ  

 การแพร่ระบาด  แพร่ระบาดได้ดีในสภาพความชื้นสูง และเชื้อสาเหตุสามารถติดมากับ 
เมล็ดพันธุ์ และสามารถมีชีวิตอยู่บนเศษซากพืชในดินได้นาน  

 การปูองกันก าจัด 
   - ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ าอุ่น ( ๕๐ oC ) นาน ๒๕ นาท ี
   - ท าลายเศษซากพืชที่เป็นโรค และควรน าออกนอกแปลง 

๖. โรคกล้าเน่า  และโรคใบเน่า 
 เชื้อสาเหตุ    เชื้อรา   

ลักษณะอาการ ระยะกล้า บริเวณโคนต้นช้ า ฉ่ าน้ า ส่วนยอดหักพับ ต้นกล้าเน่าและยุบตัว
เป็นหย่อมๆ ระยะต้นโต ด้านใต้ใบมีอาการช้ า ฉ่ าน้ า หากการระบาดรุนแรง
อาจพบเส้นใยของเชื้อราสีน้ าตาลเทาสานเกี่ยวพันกันเป็นกลุ่มท าให้ใบพืชมา
เกาะติดกันด้วย เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวจะแห้งเป็นแผ่นบาง กรอบ ขาด
ทะลุเป็นรู กรณีการ ระบาดรุนแรงมาก เนื้อใบขาดหายไปหมดเหลือแต่ก้าน
ใบ และต้นพืชจะยุบตัวทั้งต้น 

 การแพร่ระบาด  การระบาดของโรคจะพบมากในช่วงฝนตก อากาศชื้น เชื้อสาเหตุ 
เป็นราในดิน สามารถสร้างเม็สเคอโรเทียที่มีชีวิตอยู่ในดินได้หลายปี  



 การปูองกันก าจัด 
   - การเตรียมดินเพาะกล้า ควรย่อยดินให้ละเอียด และตากดินให้นานพอสมควร 
   - ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 
   - ลดความชื้นในแปลงเพาะกล้า หรือแปลงปลูก ไม่ควรรดน้ ามากเกินไป 
   - เมื่อพบต้นเป็นโรค ให้ถอนออก และใช้น้ าปูนใสรดต้นที่อยู่ข้างเคียง 
   - กรณีโรคระบาดรุนแรงจ าเป็นต้องใช้สารปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโพรไดโอน  
     ราดดินบริเวณโคนต้น 

 พริก 
๑. โรคตากบ  
 สาเหตุ     เชื้อรา   

ลักษณะอาการ  แผลกลมตรงกลางแผลสีขาวอมเทา ขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม รอบๆแผล 
เนื้อใบอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่บางแผลอาจไม่เป็นสีเหลือง อาการ 
รุนแรงท าให้ใบเหลือง และร่วงไป  

การแพร่ระบาด  พบการระบาดมากสภาพความชื้นสูง และอุณหภูมิสูง 
การปูองกันก าจัด 

  เมื่อพบโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารก าจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิล คาร์ เบนดาซิม  
 แมนโคเซบ คลอโรธาโลนิล เป็นต้น 

๒. โรคยอดและดอกเน่า  
 สาเหตุ   เชื้อรา   
 ลักษณะอาการ   โรคนี้เกิดได้กับทุกส่วนของพริก ทั้งท่ีใบ ดอก ยอดอ่อน และผล  

บริเวณท่ีเชื้อเข้าท าลาย เนื้อเยื่อจะฉ่ าน้ า แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสี 
ด า เมื่อความชื้นสูง จะปรากฏเส้นใยของเชื้อราสีเทาใส และสปอร์ที่ 
ส่วนปลายเป็นตุ่มเล็กๆสีด า 

การแพร่ระบาด ระบาดในสภาพความชื้นสูง และในฤดูฝนที่สภาพอากาศร้อนชื้น  
 การปูองกันก าจัด 
   หลีกเลี่ยงการให้น้ าแบบพ่นฝอย  

๓. โรคกุ้งแห้ง หรือโรคแอนแทรคโนส   
  สาเหตุ     เชื้อรา   
 ลักษณะอาการ  ผลพริกแสดงอาการเริ่มจากแผลจุดฉ่ าน้ าเล็กๆ แผลบุ๋มลึกลงไป 

เล็กน้อย ต่อมาแผลขยายขนาดลักษณะเป็นวงรี หรือกลม เกิดเป็นวงสีด า
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ บางครั้งจะพบเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนบริเวณแผล 



 การแพร่ระบาด  เชื้อราสาเหตุโรคสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ พบระบาดมากเม่ือ 
พริกเริ่มสุกแก่ โดยเฉพาะพริกผลใหญ่  

 

 การปูองกันก าจัด 
   - ปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๒-๓ ปี 
   - กรณีท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ต้องเลือกเก็บเมล็ดจากต้นท่ีไม่เป็นโรค 
   - ก่อนหว่าน คลุกเมล็ดด้วยสารปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม  
     แมนโคแซบ คลอโรธาโลนิล เป็นต้น 
   - เมื่อพบการระบาดของโรค พ่นด้วยสารก าจัดโรคพืช เช่น  ไธแรม คาร์เบนดาซิม  

   โปรคลอราซ เป็นต้น 

๔. โรครากเน่าและโคนเน่า  
 สาเหตุ     เชื้อรา    
 ลักษณะอาการ  ต้นพริกจะแสดงอาการใบเหลือง และร่วง ต่อมาต้นพริกจะเหี่ยวยืนต้นตาย 

บริเวณโคนต้นจะเห็นเส้นใยสีขาว นอกจากนี้ยังพบเม็ดกลมสีขาว ซึ่งเกิด
จากเส้นใยของเชื้อรารวมตัวกัน ต่อมาเม็ดกลมสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
ด าคล้ายเมล็ดผักกาด โดยเม็ดของเชื้อรานี้สามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมได้เป็นระยะเวลานาน โรคนี้มักพบในขณะที่พืชก าลังมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่  หรืออยู่ระหว่างการผลิตดอกออกผล 

 การแพร่ระบาด  มักแพร่ระบาดมากในสภาพความชื้นสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
การปูองกันก าจัด 

- ถอนต้นที่เป็นโรคน าไปเผาท าลาย 
- ใส่ปูนขาวก่อนปลูกเพ่ือปรับสภาพดิน 
- ใช้สารเคมีปูองกันก าจัดทั่วทั้งแปลงอาจไม่คุ้มค่า อาจท าต่อหลุมโดยใช้เทอราคลอ   

    เทอราคลอซุปเปอร์เอ็กซ์ หรือจุลินทรีย์ผงบาซิลัส ซับทิลิส ผสมน้ ารดดิน 

๕. โรคใบหงิก   
  สาเหตุ    เชื้อไวรัส เพลี้ยอ่อน    
 ลักษณะอาการ  ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโต ใบด่าง หด มีขนาดเล็กลง และอาจเล็กลง
    คล้ายเส้นเชือก ใบยอดที่แตกออกมาจะเกาะกันเป็นกระจุก 
 การแพร่ระบาด  ถ่ายทอดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ 
 การปูองกันก าจัด 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงพาหะในแปลง 

 พืชตระกูลแตง 



๑. โรคราน้ าค้าง  
 สาเหตุ     เชื้อรา    

ลักษณะอาการ  ระยะแรก พบปื้นเหลืองเป็นจุดๆที่ด้านบนใบ ส่วนด้านหลังใบอาจ 
    พบกลุ่มของเส้นใยเชื้อรา ระยะต่อมาปื้นเหลืองเปลี่ยนเป็นแผลสี 

น้ าตาล  อาการรุนแรงแผลบนใบขยายใหญ่ ใบจะแห้งกรอบทั้งใบ  
และติดอยู่กับเถา ท าให้เถาแห้งตายด้วย  

 การแพร่ระบาด  แพร่ระบาดในสภาพความชื้นสูง และอุณหภูมิต่ า (อุณหภูมิ ๑๖-๒๒ oC)  
    เชื้อสาเหตุสามารถปลิวไปกับลม ติดน้ าฝน แมลงบางชนิด และติดไป 
    กับเมล็ดพันธุ์ได้ 
 การปูองกันก าจัด 
   - ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดในน้ าอุ่น (อุณหภูมิ ๕๐ oC) นาน ๒๐-๓๐ นาที หรือคลุกด้วยสาร 
     ปูองกันก าจัดโรคพืช เมตาแล็กซิล หรือ  เมตาแล็กซิน+แมนโคเซบ  
   - จัดระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป ให้มีการระบายอากาศในแปลง 
   - เมื่อพบโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารก าจัดโรคพืช เช่น เมตาแล็กซิน+แมนโคเซบ  

   คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ เป็นต้น 

๒. โรคราแปูง  
 สาเหตุ     เชื้อรา   
 ลักษณะอาการ   ลักษณะคล้ายผงแปูงเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆด้านผิวบนของใบ ผงแปูงขยาย 

ออก และกระจายไปเรื่อยๆ อาการรุนแรงพบผงแปูงบนก้านใบ กิ่งและ 
ล าต้นใบเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล แห้งกรอบ 

 การแพร่ระบาด  แพร่ระบาดได้ดีในสภาพอากาศค่อนข้างแล้ง 
 การปูองกันก าจัด 
   - เมื่อพบการระบาดของโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารปูองปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น  
     ไดโนแคป  เบนโนมิล  และไตรฟอริน เป็นต้น 

๓. โรคใบด่าง  
 สาเหตุ      เชื้อไวรัส   
 ลักษณะอาการ  ใบอ่อนแสดงอาการด่างเหลือง เนื้อใบหยิกเป็นคลื่นขอบใบม้วนลง  

ยอดหดสั้นแคระแกรน 
 การแพร่ระบาด  โรคนี้มีพืชอาศัยหลายชนิด โดยเฉพาะพืชในตระกูลแตง ตระกูลถั่ว  

และตระกูลยาสูบ สามารถถ่ายทอดโดยเพลี้ย 
การปูองกันก าจัด 

   - ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก โดยเฉพาะพวกท่ีเป็นพืชอาศัยของโรค 



   - ตรวจแปลงสม่ าเสมอ เพ่ือพบต้นเป็นโรค รีบท าลายทันที 
   - ควบคุมเพลี้ยอ่อนในแปลงโดยใช้สารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น สารไดเมทโธเอท 
๔. โรคเหี่ยว  

สาเหตุ    เชื้อรา   
ลักษณะอาการ  ระยะแรกพบอาการใบเหลืองท่ีใบล่าง จะเหลืองต่อเนื่องขึ้นไป 

เรื่อยๆ ในที่สุดเหลืองทั้งต้น เถาแตงจะเหี่ยวและตายไป บางครั้งมีรอยแตก
เล็กๆตามยาวของล าต้นและพบเส้นใยเชื้อรา ที่ท่อน้ าท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสี
แดงเข้ม 

การปูองกันก าจัด 
   - ปลูกพืชหมุนเวียน 
   - ก่อนปลูก ตรวจสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และปรับสภาพดินด้วยปูนขาว หรือ 
     อินทรียวัตถุ 

- เมื่อพบพืชเป็นโรคในแปลงใช้สารปูองกันก าจัดโรคพืช พีซีเอ็นบี ราดบริเวณโคนต้น 
๕. โรคเหี่ยวเขียว  

สาเหตุ    เชื้อแบคทีเรีย   
ลักษณะอาการ ระยะแรกใบยอดจะลู่ลง ต่อมาใบทั้งหมดจะเหี่ยวเฉาและฟุบตายทั้งเถา

ภายใน ๑-๒ วัน ในขณะที่เถาแตงและใบยังเขียวอยู่ ไม่พบแผลที่โคนต้น
และราก เมื่อตัดโคนต้นตามขวางจะพบส่วนท่อน้ าท่ออาหารเป็นสีน้ าตาล 

การแพร่ระบาด  เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถเข้าสู่พืชได้โดยแมลงพวกด้วงเต่าแตง 
เป็นพาหะ หลังจากแมลงกัดกินพืชที่เป็นโรคได้รับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจะ
เจริญเพ่ิมปริมาณในแมลง และออกมากับมูลของแมลง แล้วเข้าสู่พืชตาม
รอยแผล  

การปูองกันก าจัด 
   - ตรวจแปลงปลูกสม่ าเสมอ เมื่อพบพืชเป็นโรคต้องรีบท าลายทันที 
   - ควบคุมแมลงพวกเต่าแตงท่ีเป็นพาหะของโรค 
   - ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก โดยเฉพาะพืชตระกูลแตงอื่นๆ ที่เป็นพืชอาศัยของโรค 

 ถั่วฝักยาว 
๑. โรคราสนิม  
 สาเหตุ     เชื้อรา   



 ลักษณะอาการ  ระยะแรก เป็นจุดเล็กๆสีเหลืองซีดด้านใต้ใบ บางครั้งอาจพบด้านบน 
ของใบ  ระยะต่อมาแผลขยายโตขึ้น กลางแผลบวมนูนสูงขึ้น ส่วนปลาย
ยอดจะแตกออกและมีผงสีน้ าตาลแดง ท าให้ใบเหลืองและหลุดร่วงก่อนแก่ 

 การแพร่ระบาด  แพร่ระบาดโดยสปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลม สภาพที่เหมาะสมต่อ 
การระบาดของโรค คือ ช่วงที่มีอุณหภูมิปางกลาง-ค่อนข้างสูง และ 
ความชื้นสูง  

การปูองกันก าจัด 
   - ท าความสะอาดแปลงปลูก ก าจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค 
   - เมื่อมีโรคระบาดในแปลง พ่นสารปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ ก ามะถันผง 
๒. โรคราแปูง  
 สาเหตุ    เชื้อรา   
 ลักษณะอาการ   พบผงสีขาวกระจายเป็นกลุ่มๆบนผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง อาการ 
    รุนแรง เนื้อใบแห้ง กรอบและร่วงก่อนแก่ 
 การแพร่ระบาด  พบการระบาดมากในสภาพฟูาอากาศแห้งแล้ง  
 การปูองกันก าจัด 

  เมื่อพบการระบาดในแปลง พ่นด้วยสารปูองกันก าจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิล และ 
คาร์เบนดาซิม เป็นต้น 

 

 

 

 ผักบุ้ง 
โรคราสนิมขาว  
 สาเหตุ     เชื้อรา    

ลักษณะอาการ  เป็นตุ่มสีขาวนวล นูนขึ้นมาจากผิวใบ เนื้อใบบริเวณดังกล่าวจะเหลือง  
    และจะขยายออกเป็นบริเวณกว้าง ระยะต่อมาจะพบกลุ่มสปอร์สีขาว  

ฟูของเชื้อราจ านวนมาก พบอาการชัดเจนที่ส่วนหลังใบ  
 การแพร่ระบาด  แพร่ระบาดได้ดีในสภาพความชื้นสูง อุณหภูมิต่ า สปอร์ของเชื้อรา 
    แพร่กระจายโดยลม น้ า  
 การปูองกันก าจัด 
   - หลังการเก็บเก่ียว ควรท าลายเศษซากพืชให้หมด 
   - การเตรียมดินก่อนปลูก ควรไถดินตากแดดให้นานพอ 
   - ไม่ควรหว่านผักบุ้งแน่นเกินไป เพราะจะท าให้ความชื้นสูง 



   - เมื่อพบโรคระบาดในแปลง ควรรีบถอนต้นท าลาย และพ่นสารก าจัดโรคพืช เช่น  
    ไตรโฟรีน  เมตาแลกซิน+แมนโคเซบ เป็นต้น 

แมลงศัตรูผักที่ส าคัญ 

 กลุ่มของแมลงศัตรูผัก  

 ๑. กลุ่มหนอนผีเสื้อ จัดเป็นพวกหนอนแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญมากที่สุดโดยลักษณะการท าลายจะกัดกิน 
หรือ เจาะ เข้าส่วนต่างๆของต้น เช่น ใบ ยอด ก้าน หัว และฝัก เป็นต้น การระบาดท าลายมักรุนแรงและ
รวดเร็วในระยะหนอน ส่วนตัวเต็มวัยส่วนใหญ่มักไม่ท าลายพืช เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ฯลฯ  

 ๒. กลุม่ดูดกินน้ าเลี้ยง จัดเป็นแมลงศัตรูท่ีส าคัญเช่นกัน โดยลักษณะการท าลายจะดูดน้ าเลี้ยงจากส่วน
ต่างๆ ของต้นพืช ท าให้แคระแกรน ผลิตผลมีต าหนิเสียคุณภาพ นอกจากนี้บางชนิดยังเป็นพาหะน าโรคไวรัสได้
เช่น โรคใบหงิก โรคใบหด โรคใบด่าง เป็นต้น ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถท าลายพืชได้ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ  

 ๓. กลุ่มแมลงปีกแข็ง ได้แก่ ด้วงชนิดต่างๆโดยลักษณะการท าลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกิน
ส่วนต่างๆของพืช เช่น ด้วงหมัดผักตัวเต็มวัยกัดกินใบ ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินกัดกินราก เป็นต้น 
 ๔. กลุ่มหนอนแมลงวัน เป็นแมลงศัตรูที่เริ่มมีความส าคัญมากขึ้น ได้แก่ หนอนแมลงวันชอนใบ 
แมลงวันผลไม้ เป็นต้น ระยะตัวอ่อนเป็นระยะท่ีเข้าท าลายเป็นส่วนมาก 

 ๕. กลุ่มไร ได้แก่ ไรแดง ไรขาว เป็นต้น 

หลักการในการป้องกันก าจัดจัดศัตรูพืช 

๑. การใช้วิธีเขตกรรม 
๑.๑ การเลือกพันธุ์ปลูก เลือกพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคมาก่อน หรือ

เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรค หรือพันธุ์ที่ต้านทานแมลง  
๑.๒ การเลือกช่วงเวลาปลูก หรือเลื่อนเวลาปลูกให้ล่าช้ากว่าปกติ 
๑.๓ การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือลดปริมาณของโรคและแมลง ใช้ได้ผลดีกับเชื้อโรคที่อยู่ในดิน และไม่

ปลูกพืชซ้ าในพ้ืนที่เดียวกันเป็นระยะเวลานานๆ 
๑.๔ การปลูกพืชให้มีระยะห่างพอเหมาะ ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป 
๑.๕ ตัดแต่งและท าลายส่วนของพืชที่เป็นโรค เพ่ือลดปริมาณของเชื้อ และลดความชื้นในทรงพุ่ม 
๑.๖ การจัดการเรื่องน้ า ควบคุมปริมาณน้ าในดินให้เหมาะสม  
๑.๗ การท าความสะอาดแปลง 

-  การเก็บท าลายเศษซากพืช 
-  การท าลายวัชพืช เนื่องจากเชื้อบางชนิดสามารถอยู่ข้ามฤดูปลูกโดยพืชอาศัยอ่ืน เช่น  ข้าวปุา 
   และหญ้า  

๑.๘ การตากดินก่อนปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อในดิน 



๑.๙ ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นพืชให้แข็งแรง เพ่ือให้ทนทานต่อการเข้าท าลายของเชื้อ 

๒. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป็นการน าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  จุลินทรีย์แข่งขัน เพ่ือลดจ านวน
ของเชื้อที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืช  ส าหรับเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มี
หลายชนิด เช่น รา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย      

๓. การควบคุมโรคโดยใช้พันธุ์ต้านทาน 
  เป็นการน าพันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์พืชที่ทนต่อการเข้าท าลายของเชื้อโรคและแมลงมาใช้
เพาะปลูก ซึ่งพันธุ์พืชที่มีความต้านทานนั้น อาจเกิดจากการคัดพันธุ์ การผสมพันธุ์ การใช้สารเคมีหรือรังสีชักน า
ให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ การใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรม ฯลฯ 

๔. การใช้สารเคมี :  การใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัย 
ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง   ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้น 

ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้สารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้  และตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่อาจตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะส่ง
กระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค ตลอดจนค านึงถึงการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   

ชนิดของสารเภคมีก าจัดศัตรูพืช 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตร ที่มีการจ าหน่ายทางการค้า มีกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการควบคุมและก าจัด คือ สารเคมีก าจัดแมลง สารปูองกัน
ก าจัดวัชพืช สารปูองกันก าจัดเชื้อรา สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ สารเคมีก าจัดหอยและปู เป็นต้น  

การใช้สารเภคมีทางการเภกษตรอย่างถูกต้องและเภหมาะสม 
๑. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  และ

ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีท่ีประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ 
๒. อ่านฉลากค าแนะน า เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงาน

ทุกครั้ง 
๓. เกษตรกร และแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการปูองกันก าจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัตรูพืช ชนิด และอัตรา

การใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช การเลือกใช้เครื่องพ่น และอุปกรณ์หัวฉีด รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง 
โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา เพ่ือปูองกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้า 
และร่างกายของผู้พ่น ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ปูองกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และ
รองเท้าเพ่ือปูองกันอันตรายจากสารพิษ 

๔. เตรียมสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น 
๕. ไม่ควรผสมสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชหลายชนิดลงในถังเพ่ือฉีดพ่นพร้อมกัน เพราะอาจท า ให้

ประสิทธิภาพของสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชลดลง และอาจเป็นพิษต่อพืชที่ฉีดพ่นได้ 



๖. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผสมสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชหลายชนิดลงในถังเดียวกัน ต้องผสมตาม
ตารางผสมสาร หรือให้สังเกตว่าเมื่อผสมไปแล้วไม่เกิดการตกตะกอน ไม่เกิดความร้อน หรือ ไม่เกิดการแยกชั้น
จึงผสมกันได้   

๗. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี 
๘. เมื่อใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้ า ๒-๓ ครั้ง แล้วเทลงใน

ถังพ่นสารเคมี ปรับปริมาณน้ าตามความเข้มข้นที่ก าหนด ก่อนน าไปใช้พ่นปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
๙. ควรพ่นสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชในช่วงเช้า หรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัด

หรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 
๑๐. หลังการพ่นสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ ยนเสื้อผ้าทันที 

เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง 
๑๑. ต้องหยุดใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากก ากับการใช้สาร

ปูองกันก าจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด 
๑๒. ห้ามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะพ่นสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

การป้องกนัการต้านทานของศัตรูพืช  
๑. ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีบ่อยกว่าที่ต้องการ 
๒. ไม่ควรใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่าอัตราที่แนะน า 
๓. ใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยระบบผสมผสาน 
๔. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ควรใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 

ข้อค านึงในการซื้อสารเภคมี 
๑. ซื้อในจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูกาลหนึ่ง ไม่ควรซื้อมากเกินไปแล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้หลังจาก

หมดฤดูกาลเพาะปลูกนั้นๆแล้ว 
๒. ในกรณีที่ต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากให้พิจารณาเลือกซื้อชนิดที่แบ่งบรรจุ ไม่ควรซื้อชนิดที่บรรจุ

ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือสะดวกและปลอดภัยในการใช้ 
๓. ตรวจดูว่าภาชนะบรรจุว่าช ารุดรั่วหรือไม่ ฉลากจะต้องไม่เสียหายและอ่านได้ง่าย  

ข้อปฏิบัติในการเภก็บรักษา 
เก็บในที่ปลอดภัย ล็อคกุญแจให้เรียบร้อย และให้ห่างจากเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงไม่สามารถสัมผัสได้ และ

ไม่ควรเก็บใกล้กับแหล่งก าเนิดความร้อน เช่น เตาไฟ ตะเกียง 

ปัญหาในการผลิตเภห็ด 
โรคของเภห็ด 

   หมายถึงอาการผิดปกติที่ดอกเห็ดแสดงออกทางด้านรูปร่าง เช่น ดอกเล็ก แคระแกร็นหรือทางด้าน
โครงสร้าง เช่น ดอกสมบูรณ์ แต่มีจุดแผล นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่เส้นใยเห็ดไม่เจริญเติบโตหรือ "เส้นใยไม่



เดิน" หรือ "เส้นใยเดิน" แต่หยุดชะงักเนื่องจากมีเชื้อราอ่ืนเจริญได้เร็วกว่า หรือ เส้นใยเดินและมีเชื้อราอ่ืน
ปนเปื้อนในถุงเพาะเห็ดเป็นบางส่วน (ประไพศรี, ๒๕๔๔)  
           

โรคของเห็ดโดยทั่วไปแยกเป็น ๒ ประเภท  คือ  
๑. โรคเกิดจากเชื้อมีสาเหตุ  
๒. โรคเกิดจากเชื้อไม่มีสาเหตุ  

 โรคที่เกิดจากเชื้อมีสาเหตุ  
          โรคที่เกิดกับเห็ด มีเชื้อสาเหตุหลายชนิด เช่น เกิดจากเชื้อรา บักเตรีหรือเชื้อไวรัส โดยเชื้อราบางชนิด
ท าให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตช้าหรือชะงักการเจริญเติบโต เรียกว่าเป็นเชื้อราแข่งขัน คือเป็นพวกที่เจริญเติบโต
เร็วกว่า และแย่งอาหารของเชื้อเห็ด เช่น เชื้อราเขียว ซึ่งพบบ่อยและเป็นปัญหามากในการเพาะเห็ด นอกจากนี้
ยังมีเชื้อราอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในถุงเห็ด เช่น เชื้อรากลุ่ม แอสเพอร์จิลัส เชื้อราโบไตรโอดิฟโพเดีย 
ราสีส้ม หรือราเมือก ซึ่งมักสังเกตเห็นได้โดยจะสังเกตเห็นสีของราปนเปื้อนเป็นสีเขียว สีด า สีส้ม หรือสีเหลือง 
แทรกอยู่กับเส้นใยสีขาวของเห็ด โดยทั่วไปราเมือกมักพบในถุงเห็ดที่เก็บดอกไปแล้วหลายรุ่น และเป็นถุงที่อยู่
ล่างสุด หรือถุงที่หมดรุ่นแล้ว แต่ยังไม่มีการขนย้ายเพื่อท าความสะอาดโรงเรือน   

สาเภหตุของการเภกิดเภชื้อราปนเภปื้อน และวิธีการป้องกันก าจัด 
          ในขบวนการผลิตเห็ดมักมีโอกาสเกิดเชื้อราปนเปื้อนระหว่างการเพาะเสมอ เริ่มตั้งแต่หัวเชื้อ ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของอาหารวุ้น หรือ ในเมล็ดข้าวฟุาง ขั้นตอนการใส่เชื้อ บ่มเชื้อ หรือระหว่างการเปิดดอก นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการภายในโรงเรือนเห็ด เช่น การทิ้งถุงก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกแล้วในบริเวณ
ฟาร์ม ซึ่งเป็นโอกาสให้เชื้อราแพร่กระจายอยู่บริเวณนั้น เมื่อมีฝนตกหรือลมแรงเชื้อราจะถูกฝนชะหรือลมพัด
แพร่เข้าไปในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดโดยตรง หรือตกลงไปในน้ าที่ใช้รดเห็ดได้  

วิธีการป้องกันก าจัดเภชื้อราปนเภปื้อน 
           ๑. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ  
           ๒. การถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรท าในห้องที่สะอาด ปราศจากฝุุนละอองหรือเชื้อโรคอ่ืน ๆ หรือบริเวณ
ที่ไม่มีอากาศถ่ายเท  
           ๓. คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกส าลีชื้น น าไปนึ่งใหม่หรือเผาเพ่ือลด การระบาดของเชื้อรา   
           ๔. รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบริเวณโดยทั่วไปรอบ ๆ ฟาร์ม  
           ๕. เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ ๒-๓  อาทิตย์เพ่ือท าความสะอาดและฉีดยา
ฆ่าแมลง หรือเชื้อราที่อาจซุกซ่อนตามพ้ืน เสา และพ้ืน ก่อนน าถุงเห็ดชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่ม
กับโรงเปิดดอกต่างหาก   

 โรคเกิดจากเชื้อไม่มีสาเหตุ  
           ลักษณะอาการผิดปกติบางอย่างของดอกเห็ด เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น การแปรปรวน
ของอากาศ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรเป็นตามฤดูกาล ความชื้นในวัสดุเพาะไม่เพียงพอ หรือสภาพใน



โรงเรือนเพาะเห็ดไม่เหมาะ เช่น มีแสงมากเกินไป ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อย และในโรงเรือนมีปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมากเกินไป หรืออาจเกิดจากการเสื่อมของหัวเชื้อ หรือลักษณะผิดปกติบางอย่าง
ทางพันธุกรรม แนวทางการแก้ไขคือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเจริญของเห็ด  

แนวทางการแก้ไขปัญหาเภมื่อพบดอกเภห็ดแสดงความผิดปกติ 
          ๑. การถ่ายเทอากาศ  
             ตรวจดูสภาพของโรงเรือนที่เพาะเห็ดว่า มีช่องระบายอากาศเพียงพอหรือไม่อาจเพ่ิมช่องเปิดปิด 
(บานกระทุ้ง) ที่ด้านข้างทั้งสองด้านเพ่ือให้เกิดการถ่ายเทอากาศและปูองกันการสะสมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

๒. แสงสว่าง  
             ตรวจความเข้มของแสงภายในโรงเพาะ ให้มีความสว่างเพียงพอกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
ดอกเห็ดอ่อน  

๓. ความชื้น  
             ความชื้นที่ควรท าความเข้าใจและหมั่นตรวจตรามี ๒ อย่าง คือความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายนอก
โรงเรือน  และความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด  ระดับความชื้นโดยทั่วไปในระยะเปิดดอกควรอยู่ระหว่าง ๘๐-
๙๐% ความชื้นภายในโรงเพาะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงต่ าของอากาศภายนอกโรงเพาะ   

๔. สูตรอาหาร  
             สูตรอาหารที่ใช้เพาะเห็ดเป็นสูตรอาหารมาตรฐานหรือไม่ หรือเป็นสูตรดัดแปลงที่ได้เพ่ิมธาตุอาหาร
บางชนิดเข้าไป ท าให้การเตรียมวัสดุเพาะผิดไป การย่อยสลายของวัสดุเพาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
ฟิสิกส์ของวัสดุไม่สมดุล ท าให้คุณภาพของวัสดุเพาะเห็ดและธาตุอาหารเปลี่ยนไปด้วย 

ปัญหาและข้อสันนิษฐานถึงสาเภหตุความผิดปกติในขบวนการผลิตเภห็ด 
๑. เส้นใยไม่เจริญลงในถุงขี้เลื่อย 

         -  การนึ่งฆ่าเชื้อไม่ได้ที่ 
๒. ก้อนเชื้อเห็ดเสียเป็นบางก้อน 

-  การใช้หัวเชื้อที่ไม่บริสุทธิ์เป็นบางขวด 
-  ห้องเขี่ยเชื้อสกปรก  หรือขณะใส่เชื้อมีลมพัดผ่านท าให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนตกลงไป (มักเกิด

บริเวณปากถุง) 
๓. เส้นใยเดินเพียงบางส่วนและไม่เดินอีกต่อไป 

-  วัสดุเพาะก้นถุงชื้นหรือเปียกแฉะเกินไป 
-  การนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะการใส่ถุงเพาะในหม้อนึ่งในปริมาณที่มากเกินไป  

๔. เส้นใยเดินบางมาก 
-  วัสดุเพาะไม่เหมาะสม 
-  การนึ่งฆ่าเชื้อไม่หมด ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เจริญอยู่ 



-  หัวเชื้อเสื่อมคุณภาพ 
๕. ออกดอกช้า และให้ผลผลิตต่ า 

-  การน าก้อนเชื้อไปเปิดดอกในขณะที่เส้นใยยังไม่รัดตัว 
-  การดูแลรักษาไม่ถูกต้อง เช่น ให้ความชื้นมากไป  แสงไม่พอ หรือถ่ายเทอากาศไม่ดี 
-  เชื้อเห็ดอ่อนเกินไป 

๖. ดอกเห็ดมีรอยกัดแทะ 
-  แมลงสาบ หรือหนูเข้าไปกัดแทะ 

แมลงศัตรูเภห็ด 
 แมลงศัตรูเห็ดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักพบเสมอในการเพาะเห็ดสกุลนางรม เช่น หนอนแมลงวัน แมลง
หวี่เห็ด และหนอนผีเสื้อกินเห็ด  นอกจากนี้ยังมีไรบางชนิดท าลายเส้นใยเห็ดที่ก าลังเดิน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตเห็ดเป็นอย่างมาก 

 

 

หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเภห็ด 
๑. โรงเรือนที่จะเพาะเห็ด ควรที่จะท าความสะอาดให้ถูกต้อง หรือถ้าเป็นโรงเรือนเก่าที่เคยเพาะเห็ด  

มาแล้วควรว่างเว้น พักท าความสะอาด ก าจัดแมลงและไรอย่างถูกวิธี 
๒. ควรเลือกซื้อหัวเชื้อพันธุ์เห็ดหรือถุงก้อนเชื้อเห็ดจากแหล่งผลิต  (ฟาร์มเห็ด) ที่ไม่มีประวัติการ

ระบาดท าลายของแมลงวันศัตรูเห็ดมาก่อน 
๓. ก่อนน าเข้าเปิดดอกในโรงเรือนควรคัดทิ้งถุงก้อนเชื้อเห็ดที่แสดงอาการท าลายของแมลง โรค เชื้อรา

และไร หรือหากไม่แน่ใจควรแยกกองไว้ต่างหาก 
๔. ควรติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ านวน ๘-๑๐ กับดักต่อโรงเรือน แขวนให้สูงจากพ้ืนระดับ 

๑.๕๐-๑.๘๐ เมตร และให้พิจารณาว่าไม่ขวางทางหรือเกะกะการเข้าไปปฏิบัติงาน และควรเปลี่ยนกับดักการ
เหนียวเมื่อพบว่ามีตัวแมลงมาติดจนเต็ม หรือประมาณ ๔๕-๖๐ วัน/ครั้ง 

๕. ขณะเปิดดอกแล้วไม่แนะน าให้มีการใช้สารฆ่าแมลงหรือสารก าจัดเชื้อรา  โดยตรวจบนถุงก้อนเชื้อ
เห็ด ดังนั้นหากพบการท าลายควรที่จะคัด-แยกออกท้ิงอีกครั้ง 

๖. ในระยะเก็บดอกรุ่นแรกแล้ว หากพบตัวแมลงวันบินไปมามากกว่าปกติ ให้เพ่ิมจ านวนกับดักกาว
เหนียวสีเหลืองขึ้นเป็น ๑๖-๒๐ กับดักต่อโรงเรือน และควรแขวนไว้ใกล้ๆกับมุมอับหรือมุมโรงเรือนทั้งนี้
เนื่องจากตัวแก่ของแมลงวันชอบเกาอยู่ที่มุมอับของโรงเรือน 

๗. เมื่อสิ้นสุดการเก็บดอกเห็ดแล้ว ให้น าเอาถุงก้อนเชื้อเห็ดออกผึ่งแดดนอกโรงเรือน ส าหรับถุงก้อน
เชื้อที่พบการท าลายของหนอนแมลงวันควรท าการฝังหรือเผาทิ้งเสีย ทั้งนี้เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง 
เชื้อโรคและไรศัตรูเห็ด และมิให้แพร่กระจายเข้าสู่โรงเรือนเพาะเห็ดข้างเคียงต่อไป 



๘. การว่างเว้นหรือพักโรงเรือนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นระหว่างพักโรงเรือนเปิดโรงเรือนทิ้งไว้ ๕-๗ 
วัน จากนั้นท าความสะอาดด้วยน้ ายาคลอร็อกซ์อัตรา ๒-๓ ช้อนแกงต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือผงซักฟอก เมื่อแห้ง
แล้วจึงปิดโรงเรือน ๗-๑๐ วันแล้วพ่นสารฆ่าแมลง โรคและไร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 -  พ่นด้วยคาร์บาริล (เซฟวิน 80 WP) หรือใช้ไดอาซินอน (บาซูดริน 40 WP) อัตรา  
        ๔๐-๖๐ กรัม (๔-๖ ช้อนแกง) ต่อน้ า ๒๐ ลิตร เพ่ือก าจัดแมลง 
 -  พ่นสารฆ่าไรไดคาร์โซล 25 WP หรืออมิทราซ 20 EC อัตรา ๒-๓ ช้อนแกงต่อน้ า ๒๐ ลิตร   

(กอบเกียรติ์, ๒๕๔๔) 
 โดยทั่วไปปัญหาในการเพาะเห็ดโดยเฉพาะด้านโรคและแมลง มักเริ่มต้นที่การละเลยการรักษาความ
สะอาด ดังนั้นถ้าผู้เพาะเห็ดมีความเข้าใจและให้ความส าคัญของความสะอาด ตั้งแต่เริ่มท าถุงขนกระทั่งถุงเห็ด
ออกดอกเก็บผลผลิตได้ จะช่วยลดปัญหาการเกิดเชื้อราแข่งขันหรือราปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการเพ่ิมผลผลิตต่อไป         

๗.๒.๓ การผลิตสื่อ /โสตทัศนูปกรณ์ 
  จัดท าเอกสารค าแนะน าการผลิตเห็ด 
 ๗.๒.๔ การจัดนิทรรศการ 
   -  
 ๗.๒.๕ ศึกษาดูงาน 
   -  
  ๗.๓ กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
  ๗.๔ กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเภมินผล 

๘. ผลส าเภร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านการเกษตร

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ท าให้มีรายได้และความอยู่ดีกินดี 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชไร่ ไม้ผล และการเพาะเห็ด 

๙. ปัญหา / อุปสรรค   

โรงเรือนเห็ดบางหลังมีสภาพช ารุดทรุดโทรม โดยเฉพาะหลังคาโรงเรือนที่มุงด้วยจาก ท าให้ในบางช่วง
ต้องหยุดกจิกรรมการผลิตเห็ดไป ซึ่งได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว  
  
๑๐. เภอกสารอ้างอิง 

กอบเกียรติ์  บันสิทธิ์. ๒๕๔๔. แมลง-ศัตรูเห็ดและการปูองกันก าจัด. ใน การเพาะเห็ด 
 เศรษฐกิจ. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา  กรมวิชาการเกษตร. ๑๔๖ หน้า 



ประไพศรี    พิทักษ์ไพรวัน. ๒๕๔๔. โรคเห็ด ใน การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ. กองโรคพืชและจุล 
 ชีววิทยา  กรมวิชาการเกษตร. ๑๔๖ หน้า 
วุฒิศักดิ์  บุตรธนู และ สมศักดิ์  ศิริพลตั้งมั่น. ๒๕๔๘. คู่มือโรคและแมลงศัตรูผัก. ส านักวิจัยและ 
   พัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร. ๕๐ หน้า 
วสันณ์   เพชรรัตน์. ๒๕๓๑. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา. ใน  บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น. คณะ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๓๐๑ หน้า 
สืบศักดิ์  สนธิรัตน. ๒๕๔๐. การจัดการโรคพืช. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๑๔๑ หน้า. 
สมาคมอารักขาพืชไทย. ๒๕๔๙. การใช้สารปูองกันศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ. ๓๘ หน้า 
เสมอใจ  ชื่นจิตต์. ๒๕๓๑. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย. ใน  บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น. คณะ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๓๐๑ หน้า 
Agrios, G.N. 1978. Plant  Pathology. 2 nd ed. Academic  Press, Inc., New York. 703 p. 
Van  Driesche, R.G. and T.S. Bellows, Jr. 1996. Biological  Control. Chapman & Hall.  

      New  York. 539 p. 
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