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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ

อากาศร้อน และมีฝนตก

เจริญเติบโตทางลาต้น โรคแอนแทรคโนส
หรือโรคหอมเลื้อย
หรือโรคหมานอน
(เชื้อรา
Colletotrichum
gloeosporioides)

อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ
หรือ สวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่าน้า
ขนาดเล็ก สีเขียวหม่น ต่อมาขยาย
ใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผล
ยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลว
สีชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อ
ราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นเป็นตุ่ม
เล็กๆ สีน้าตาลดา เรียงเป็นวงรีซ้อนกัน
หลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลาย
แผลมาชนกันจะทาให้หักพับ แห้งตาย
หรือเน่าตายทั้งต้น ทาให้ผลผลิตลดลง
หากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลง
หัว จะพบอาการต้นแคระแกร็น ใบ
บิดเป็นเกลียว ไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคใน
ระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะทาให้หัว
ลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่
บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืด
ยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ทาให้
ไม่ได้ผลผลิต

หอมแดง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ก่อนปลูกควรไถตากดิน ๒-๓ แดด ใส่ปูนขาว
และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน
๒. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัว
พันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกาจัด
โรคพืช โพรคลอราซ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐
กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร นาน ๑๕-๒๐ นาที
๓. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบโรคใน
ระยะเริ่มแรก พ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช หาก
พบต้นที่เป็นโรครุนแรง ให้ถอนนาไปเผาทาลายนอก
แปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช โพร
คลอราช ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้า
๒๐ ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา
๑๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล
๒๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
คาร์เบนดาซิม ๕๐% เอสซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อ
น้า ๒๐ ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาด
ควรพ่นซ้า ทุก ๕ วัน แต่ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง แล้ว
สลับพ่นด้วย แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของ
เชื้อสาเหตุโรค
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พริก

ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้

ติดผล

โรคที่มีสาเหตุจาก
ไวรัส

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๔. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่
เป็นโรคไปเผาทาลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
๕. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืช
อื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย ๒ ปี
โรคที่มีสาเหตุจากไวรัส ที่สาคัญของ ๑. ใช้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรค
พริก ได้แก่
๒. ไม่นาผลพริกจากต้นที่เป็นโรค มาเพาะขยายพันธุ์
๑. โรคใบด่าง
๓. ควรเพาะกล้าพริกในมุ้งกันแมลง และคัดเลือก
พบต้นพริกเตี้ย แคระแกร็น ใบมีอาการ กล้าพริกที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคมาปลูก
ด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อน บิดเบี้ยว ๔. หมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบพริกที่แสดง
ผิดรูปร่างและลดขนาดเรียวเล็กลง อาจ อาการของโรคให้ถอนและนาไปเผาทาลายนอก
พบจุดแผลตายเฉพาะแห่งสีน้าตาลบน แปลงทันที
ใบ ดอกหลุดร่วงง่าย ผลมีผวิ ขรุขระ ขนาด ๕. หมั่นกาจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อ
เล็กลง และอาจพบอาการด่างบนผลพริก
ลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ เช่น
๒. โรคเส้นใบด่างประ
สาบแร้งสาบกา กะเม็ง หญ้ายางและกระทกรก
พบอาการใบด่างสีเขียว หรือเหลือง ๖. ไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ
สลับเขียวเข้ม และมีขีดหรือจุดประสี ไวรัส เช่น มะเขือต่างๆ ยาสูบ แตงกวา ฟักทอง
เขียวเข้มตามเส้นกลางใบ ใบลดรูปมี บวบเหลี่ยม และ มะระจีน
ขนาดเล็กลงและบิดเบี้ยว ถ้าเชื้อเข้า ๗. ไวรัสสาเหตุโรคพืช ยังไม่มีสารป้องกันกาจัด
ทาลายในระยะต้นกล้า ต้นจะแคระ โดยตรง แต่ป้องกันการระบาดของโรคได้ โดยพ่น
แกร็น แตกกิ่งด้านข้างลดลง ติดดอก สารกาจัดแมลงพาหะนาโรค ดังนี้
น้อยลง ดอกร่วงก่อนติดผล หากติดผล - แมลงหวี่ขาว ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล
ผลจะมีขนาดเล็ก ด่างและบิดเบี้ยว
อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ฟิโพรนิล
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ทุเรียน

ระยะการเจริญเติบโต
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แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๓. โรคใบหงิกเหลือง
พบอาการใบด่างเหลือง เป็นขีดหรือ
หย่อมโปร่งแสงระหว่างเส้นใบ บางครั้ง
เส้นใบย่อยมีสีเหลืองและสานเป็น
ร่างแหบริเวณโคนใบ ใบโค้งงอ หงิกย่น
บิดเบี้ยว ยอดเป็นกระจุก ต้นแคระแกร็น
ผลพริกด่าง บิดเบี้ยว และมีขนาดเล็กผิดปกติ
ออกดอก / เก็บเกี่ยว โรครากเน่าและโคน อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่
เน่า (เชื้อรา
ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง
ผลผลิต
Phytophthora
เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นใบจะเหลือง
palmivora)
และหลุดร่วง หากขุดดูที่รากฝอยจะ
พบรากฝอยมีลักษณะเปลือกล่อน
และเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้าตาล เมื่อโรค
รุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังราก
แขนงและโคนต้น ทาให้ต้นทุเรียน
โทรมและยืนต้นตาย
อาการที่กิ่งและที่ลาต้นหรือโคนต้น
ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการ
ใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้าย
คราบน้าบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น
ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็น
หยดของเหลวสีน้าตาลแดงออกมา
จากบริเวณแผล และจะค่อยๆ แห้งไป

๕% เอสซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
- เพลี้ยอ่อน ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล
อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟู
แรน ๑๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้า ๒๐
ลิตร หรือฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ อีโทเฟนพร็อกซ์ ๒๐% อีซี
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
๑. แปลงปลูกควรมีการระบายน้าดี ไม่ควรมีน้าท่วม
ขัง และเมื่อมีน้าท่วมขังควรรีบระบายออก
๒. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
๓. ควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจทาให้รากหรือลาต้น
เกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรคเข้า
ทาลายพืชได้ง่ายขึ้น
๔. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้ง
ตาย ควรขุดออกแล้วนาไปเผาทาลายนอกแปลง
ปลูกแล้วตากดินไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน
๕. ตรวจแปลงอย่างสม่าเสมอ เมือ่ พบส่วนของใบ
ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนาไปเผา
ทาลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกาจัด
โรคพืช เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม
๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐
ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม
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ในช่วงที่มีแดดจัด ทาให้เห็นเป็นคราบ
เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบ
เนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผล
สีน้าตาล ถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจน
รอบโคนต้น จะทาให้ทุเรียนใบรวงจน
หมดต้น และยืนต้นแห้งตาย
อาการที่ใบ ใบช้า ดา ตายนึ่งคล้ายถูก
น้าร้อนลวก และจะเกิดอาการไหม้
แห้งคาต้นอย่างรวดเร็ว พบมากช่วง
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน

๖. ไม่นาเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อ
กับต้นปกติ และควรทาความสะอาดเครื่องมือก่อน
นาไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
๗. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือ
ใบเหลืองหลุดร่วง ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด ๔๐% เอสแอล
ผสมน้าสะอาด อัตรา ๑:๑ ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าลา
ต้น อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อต้น และ/หรือราดดินด้วย
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ เมทาแลกซิล ๒๕%
ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
๘. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือขูด
ผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วย
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๘๐๑๐๐ กรัมต่อน้า ๑ ลิตร หรือ เมทาแลกซิล ๒๕%
ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐-๖๐ กรัมต่อน้า ๑ ลิตร ทุก ๗
วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด
๔๐% เอสแอล ผสมน้าสะอาด อัตรา ๑:๑ ใส่
กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้า
ลาต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามอาการโรค หรือส่วน
ที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค
๙. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค
กิ่งแห้ง และตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ นาไปเผาทาลายนอก
แปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
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