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ดวงหมัดผัก

ตัวเต็มวัย

กัดกินใบ

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยเปนดวงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 
2-2.5 มิลลิเมตร ปกคูหนาสีดํามีแถบสีเหลือง 
2 แถบ แถบพาดตามยาว อีกชนิดมีสีนํ้าเงิน

เกอืบดํา เมื่อถูกรบกวนจะกระโดด หรอืบนิหนี

พชือาหาร : ตระกูลกะหลํ่า 

ลักษณะการทําลาย 

 ตวัออนกดักนิบรเิวณโคนตนหรือราก ตวัเตม็วยั

กัดกินบริเวณยอด ดานลางของผิวใบ ทําใหใบเปน

รูพรุน
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การปองกันและกําจัด

 1.  ไถตากดนิอยางนอย 15 วัน เพื่อทําลายตัวออนและดักแดที่อยูในดนิ

 2.  ในแหลงที่ดวงหมัดผักระบาดเปนประจํา ควรปลูกพชืหมุนเวยีนสลับ

  กับพชืตระกูลกะหลํ่า

 3. ใชเชื้อราเมตาไรเซียม หรือสารสะเดาบดหวานในแปลง  กอนปลูก

  ประมาณ  2 สัปดาห หรือราดเชื้อบีทีชนิดกําจัดหนอนดวง  3  ครั้ง 

  หางกัน 7 วัน 

 4. ลดปรมิาณตัวเต็มวัย ตดิกับดักกาวเหนยีวสเีหลอืงในแปลง อัตรา 80 

  กับดักตอไร

 5. พนสารกําจัดแมลง เชน  ฟโปรนลิ คารโบซัลแฟน คารบารลิ โพรฟโนฟอส 

  โพรไทโอฟอส อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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เตาแตง

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยเปนแมลงในกลุมดวง ปกคูแรกแข็ง
เปนมัน ลําตัวคอนขางยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร 
ทีพ่บทัว่ไปม ี2 ชนดิ ไดแก เตาแตงดาํ ลาํตวัสนีํา้เงนิ
เกอืบดาํ หวัสสีม และเตาแตงแดง ลาํตวัและหวัสสีม
พชือาหาร : พชืตระกูลแตง 

ลักษณะการทําลาย 

 ตัวเต็มวัยกัดกินใบและดอกพืชตระกูลแตง 
โดยกัดใบใหเปนวงกอน จากนั้นกินสวนที่อยูในวง
จนหมดทําใหใบเปนรู มักพบเตาแตงผสมพันธุกัน

เปนคูๆ อยูบนใบแตง

ตัวเต็มวัย

กัดกินใบเปนรู
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การปองกันและกําจัด

 1. จับตัวเต็มวัยทําลาย หมั่นสํารวจแปลงในชวงเชา ใชมอืจับ หรอืกาวเหนยีว
  2. ใชเชื้อราเมตาไรเซยีม หรอืสารสะเดาบดหวานในแปลง กอนปลูกประมาณ 
  2 สัปดาห เพื่อทําลายตัวออนในดนิ
 3. พนสารกาํจดัแมลง เชน คารบารลิ คารโบซลัแฟน อตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก
 4. ทําลายแหลงขยายพันธุของเตาแตง โดยหลังเก็บเกี่ยวผลผลติแลวไมปลอย

  ตนแตงทิ้งไวในแปลง

เตาแตงดํา เตาแตงแดง



5

ดวงเตามะเขือ

ตัวออน

ตัวเต็มวัย

รูปรางลักษณะ

 ตัวออนสเีหลอืงอมสม ม ี6 ขา มขีนแข็งคลาย

หนามขางลําตัว ตัวเต็มวัยเปนแมลงปกแข็ง สีสม 

ลายจุดสดีํา มขีนละเอยีดบนปก คลายฝุนจับตัว

พชือาหาร :  มะเขอื พชืตระกูลแตง 

ลักษณะการทําลาย 

 ทัง้ตวัออนและ ตวัเตม็วยักดักนิใบเปนรอยปรโุปรง 

บางสวนเปนรูพรุน
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ลักษณะการทําลาย

การปองกันและกําจัด

 1. จับตัวออนและดักแดทําลาย

 2. พนดวยเชื้อราเมตาไรเซยีม หรอืเชื้อราบวิเวอเรยี อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 

  20 ลิตร พนชวงเย็น และพนใหถูกตัวดวงเตามะเขือ หรือบริเวณที่

  ดวงเตามะเขอืเกาะหรอือาศัยอยูใหมากที่สุด
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เพลี้ยแปง

รูปรางลักษณะ

 รูปรางรูปไข คอนไปทางกลม ลําตัวออนนุม 

มไีขแปงปกคลุมลําตัว และเสนแปงอยูรอบลําตัว

พืชอาหาร : มะเขือ  พริก กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ

ลักษณะการทําลาย 

 ดดูกนินํา้เลี้ยงจากสวนตาง ๆ  ของพชื โดยเฉพาะ

ยอด ใบออน หรอื กิง่ ทาํใหใบและยอดหงกิและแหง 

ถาระบาดรุนแรงในพืชผักตนเล็ก ทําใหพืชผัก

แหงตายได

ตัวออน

ตัวเต็มวัย
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การปองกันและกําจัด

 1. ปลอยแมลงชางปกใส ในระยะไขที่ใกลฟก หรอืระยะตัวออน อัตรา 100 ตัว

  ตอไร หากพบการระบาดของเพลี้ยแปงปลอย 1,000 ตัว ตอไร โดยปลอย

  ในชวงเชาหรอืเย็น

 2. พนเชื้อราบวิเวอเรยี อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร พนชวงเย็น และพนให

  ถูกตัวเพลี้ยแปง หรอืบรเิวณที่เพลี้ยแปงเกาะหรอือาศัยอยูใหมากที่สุด

 3. พนสารกาํจดัแมลง เชน ไทอะมโีทแซม อมิดิาโคลพรดิ ไวทออยล อตัราตาม

  คาํแนะนาํในฉลาก

ใบที่ถูกทําลาย
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เพลี้ยออน

เพลี้ยออนในพรกิ

เพลี้ยออนในถั่ว

รูปรางลักษณะ

 เพลี้ยออนเปนแมลงขนาดเล็ก ลําตัวออนนุม  
มีทั้งมีปกและไมมีปก ตัวยาว 1.5-3.5 มิลลิเมตร 
รปูรางคลายผลฝรัง่ สวนหวั อก และทอง ไมสามารถ
แยกออกจากกนัอยางชดัเจน สวนทองจะกวางกวา
สวนหัวมาก ปลายสวนทองจะมีทอเล็กๆ ยื่นออก
มา 2 ทอ สแีตกตางกนั แลวแตชนดิ วยั และพชือาหาร 
เชน เพลี้ยออนที่พบในพริก มีสีเหลืองอมเขียว 
สวนเพลี้ยออนที่พบในถั่วมสีดีํา

พชือาหาร : ตระกูลกะหลํ่า แตง  พรกิ มะเขอื 

        ถั่ว ฯลฯ
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ลักษณะการทําลาย 

 ดูดกนินํา้เลี้ยง ยอดออน ดอกและฝก ทําใหหงกิงอ เปนคลื่น ดอกรวง ไมตดิฝก 
และยงัเปนพาหะนาํโรคไวรสัสาเหตโุรคพชื เชน โรคใบดางในแตง โรคใบดางประในพรกิ

การปองกันและกําจัด

 1. พนสารสะเดา อัตราเมล็ดสะเดาบด 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร หมกัทิ้งไว 24 
  ชัว่โมง กรองเอากากออก นาํนํา้สะเดา พนเพลี้ยออน หรอืใชสารสกัดสะเดานํา้ 
  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
 2. พนเชื้อราบวิเวอเรยี  อัตรา เชื้อ 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร พนชวงเย็น และ
  พนใหถกูตวัเพลี้ยออนหรอืบรเิวณทีเ่พลี้ยออนเกาะ  หรอือาศยัอยูใหมากทีส่ดุ
 3. พนสารกําจัดแมลง เชน ฟโปรนลิ อมิดิาโคลพรดิ คารบารลิ คารโบซัลแฟน 
  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ

ลกัษณะการทาํลายใบพรกิ

รูปรางลักษณะ

 เปนแมลงขนาดเลก็มาก ยาวประมาณ 2 มลิลเิมตร   

สเีหลอืง หรอืนํา้ตาลออนถงึเขม

พชือาหาร :  พรกิ มะเขอื แตง หอม มันฝรั่ง ฯลฯ

ลักษณะการทําลาย

 เพลี้ยไฟมหีลายชนดิ ชนดิที่พบทําลายมาก คอื 

เพลี้ยไฟพริก ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยง

จากยอดออน ทาํใหใบหงกิ ลกัษณะการทาํลายในพรกิ 

พบใบออนแตกเปนกระจุก ยอดหงิก ใบเรียวยาว 
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โคงงอ และขนาดเล็กลง ตดิดอกออกผลลดลง หากทําลายในระยะดอกทําใหดอก

รวง และยังเปนแมลงพาหะนําโรคที่เกดิจากเชื้อไวรัส ในพรกิ มะเขอืเทศ แตง

การปองกันและกําจัด

 1. พนเชื้อราบวิเวอเรยี อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร พนชวงเย็น  โดยพนให

  ถูกตัวเพลี้ยไฟ หรอืบรเิวณที่เพลี้ยไฟเกาะหรอือาศัยอยูใหมากที่สุด

 2. พนสารกําจัดแมลง เชน คารโบซัลแฟน 

  อมิดิาโคลพรดิ  ฟโปรนลิ ฟลูเฟนนอกซูรอน 

  อมิาเม็กตนิเบนโซเอต อัตราตามคําแนะนํา

  ในฉลาก
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แมลงหวี่ขาว

ตัวออน

รูปรางลักษณะ
 แมลงหวีข่าวเปนแมลงขนาดเลก็ ตวัออนมลีาํตวั
แบนใส ตวัออนวยัแรกสเีหลอืงเคลือ่นทีไ่ดด ีวยัถดัมา 
ตวัเกาะตดิอยูใตใบพชื ตวัเตม็วยั ลาํตวัยาวประมาณ 
1-2 มม. มปีกสขีาว มผีงคลายแปง ปกคลุม

พชือาหาร : ตระกูลพรกิ มะเขอื กะหลํ่า ถั่ว 
           กระเจี๊ยบเขยีว ฯลฯ

ลักษณะการทําลาย 

 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดนํ้าเลี้ยงบริเวณใตใบ 
ทําใหใบหงิกงอ เหี่ยวแหง ตนแคระแกรน และ
ยังเปนแมลงพาหะนําโรคไวรัสในพืชบางชนิด เชน 

พรกิ มะเขอืเทศ กระเจี๊ยบเขยีวตัวเต็มวัย
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 การปองกันและกําจัด

 1. ปลอยแมลงชางปกใส ในระยะไขที่ใกลฟก หรอืระยะตัวออน อัตรา 100 ตัว

  ตอไร หากพบการระบาดของแมลงหวี่ขาวปลอย 1,000 ตัวตอไร โดยปลอย

  ในชวงเชาหรอืเย็น

 2. พนเชื้อราบวิเวอเรยี อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร พนชวงเย็น โดยพนให

  ถูกตัวแมลงหวี่ขาว หรอืบรเิวณที่แมลงหวี่ขาวเกาะ หรอือาศัยอยูใหมากที่สุด

 3. พนนํ้ามันปโตรเลียมออยล ทําใหแมลงหวี่ขาวขาดอากาศหายใจ เนื่องจาก

  นํา้มนัอดุรหูายใจ นอกจากนี้ยงัไลแมลง และทาํใหตวัออนไมสามารถฟกจากไข

 4. พนสารกําจัดแมลง คารโบซัลแฟน ฟโปรนลิ อมิดิาโคลพรดิ เฟนโพรพาทรนิ 

  ไบเฟนทรนิ ไซเปอร เมทรนิ อัตราตามคําแนะนําในฉลาก



15

ดักแด

แมลงวันผลไม

ตัวเต็มวัย

รูปรางลักษณะ
 ตัวเต็มวัยสนีํา้ตาล มักมแีถบสเีหลอืงที่สวนอก
ปกบางใสสะทอนแสง หนอนปกตสิขีาว แตอาจมสีี
ใกลเคียงกบัพชือาศยั รปูรางกลมยาวร ีหวัแหลม 
ทายปาน ไมมขีา ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการหดลาํตวั 
สวนหวัเปนตะขอ แขง็สดีาํ ดกัแดรปูรางกลมรคีลาย
ถงัเบยีร ลาํตวัเปนปลองๆ สีนํ้าตาลออน และสีจะ
เขมขึ้นเรื่อยๆ

พชือาหาร : พชืผกัรบัประทานผล เชน พรกิ มะเขอื  
           มะเขอืเทศ กระเจี๊ยบเขยีว 
          พชืตระกูลแตง ฯลฯ
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ลักษณะการทําลาย 
 ทาํลายพชืผกัประเภทรบัประทานผล โดยแมลงวนัผลไม เพศเมีย
วางไขในผล เมื่อหนอนฟกออกจากไขจะกัดกินอยูภายในผล ทําให
ผลเนา และรวงหลน ผลพรกิที่ถูกทําลายจะเหลอืแตเปลอืก 

การปองกันและกําจัด

 1. รักษาแปลงปลูกใหสะอาด เก็บผลใสถุงดําปดปากถุง
  ใหสนทิ ตากแดดจนหนอนตาย หรอืขุดหลุมฝงลกึประมาณ 
  1 เมตร
 2. หอผลดวยกระดาษหนงัสอืพมิพ หรอืถงุพลาสตกิ เชน มะระ บวบ
 3. ใชสารลอแมลงวันผลไมตามชนดิ แมลงผลไม ดังนี้
  3.1 เมทธลิยูจนิอล (Methyl Eugenol) ใชลอแมลงวันทอง (Bactrocera dosalis) 
  3.2 ควิลัวร (Cue-Lure) ใชลอแมลงวันแตง (Bactrocera cucurbitae) 
 4. ปลอยแตนเบยีนหนอนแมลงวันผลไม 
 5. พนสารกําจัดแมลง กําจัดตัวเต็มวัย เชน คลอรไพรฟิอส

ลักษณะอาการ
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หนอนใยผัก

ตัวเต็มวัย

หนอน

รูปรางลักษณะ

 เปนศตัรทูีส่าํคญัของพชืผกัตระกลูกะหลํา่ หนอน
สเีขยีวออน ลําตัวยาว หัวแหลมทายปาน สวนทาย
มีปุมยื่นออกเปน 2 แฉก กัดกินใบผักจนเปนรูพรุน 
เมือ่ถกูตวัหนอน จะดิ้นและชกัใยทิ้งตวัลงดนิ ตวัเตม็วยั 
เปนผเีสื้อกลางคนืขนาดเล็ก สนีํา้ตาล เมื่อหุบปกจะ
เหน็ลายสขีาวบนหลงัเหมอืนจี้เพชร เปนทีม่าของชือ่
สามัญ “diamond-back moth”

พชือาหาร : 

 ตระกูลกะหลํ่า เชน คะนา กวางตุง ผักกาดขาว 

กะหลํ่าปล ีฯลฯ



18

ลักษณะการทําลาย 

 ตวัเตม็วยัวางไขเปนฟองเดีย่ว หรอืตดิกนั 2-3 ฟอง 
หนอนที่ฟกออกมากัดกินใบบริเวณระหวางเสนเวน 
จนเปนรูพรุน 

การปองกันและกําจัด

 1. ใชกับดักกาวเหนยีวสเีหลอืง อัตรา 80 กับดัก
  ตอไร
 2. พนเชื้อบที ีตามคําแนะนําในฉลาก 
 3. พนสารกําจัดแมลง เชน สปนโนแซด 
  แลมปดาไซฮาโลทรนิ ฟโปรนลิ อัตรา
  ตามคําแนะนําในฉลาก

ลักษณะการทําลาย
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หนอนกระทูผัก

หนอน

จุดสีดําบริเวณปลองที่ 3

รูปรางลักษณะ

 หนอนมขีนาดใหญลาํตวัอวนปอม มจีดุใหญสดีาํ

บรเิวณปลองที ่3 ตวัเตม็วยัเปนผเีสื้อกลางคนื ปกคูหนา 

มลีวดลายสนีํา้ตาลดาํ ปกคูหลงัสขีาว วางไขเปนกลุม 

ปกคลุมดวยขนสฟีางขาว

พชือาหาร :  ถั่วลันเตา ถั่วฝกยาว หนอไมฝรั่ง 

            กระเจี๊ยบเขยีว พรกิ มะเขอื 

            มะเขอืเทศ ฯลฯ
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ลักษณะการทําลาย 

 สวนใหญทาํลายสวนใบ โดยหนอนทีเ่พิง่ฟกจากไขจะอยูรวมกลุมกนั แทะกนิผวิใบ 

เปนรูพรุน หนอนโตกดักนิใบทัง้ใบ นอกจากนี้ยงัทาํลาย ดอก ฝก และผล  

การปองกันและกําจัด

 1. เก็บกลุมไขและหนอนทําลาย

 2. พนเชื้อบที ีอัตราตามคําแนะนําในฉลาก

 3. พนสารสกดัสะเดา อตัราเมลด็สะเดาบด 1 กโิลกรมั ตอนํา้ 20 ลติร หมกัทิ้งไว 

  24 ชั่วโมง กรองเอากากออก นํานํา้สะเดาพนแมลง หรอืใชสารสกัดสะเดานํา้

  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก

 4. พนสารกําจัดแมลง เชน  สปนโนแซด  ฟโปรนลิ แลมปดาไซฮาโลทรนิ 

  อมิาเมก็ตนิเบนโซแอต คลอรฟนาเพอร ลเูฟนนรูอน อตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก
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หนอนกระทูหอม (หนอนหลอดหอม)

ตัวเต็มวัย

ตัวหนอน

รูปรางลักษณะ
 ตวัหนอนมหีลายส ีสวนใหญสเีขยีวออน ดานขาง
มักมีแถบสีเหลืองออนพาดตามความยาวของ
ลําตัว ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน วางไขเปนกลุม
ปกคลุมดวยขนสนีํา้ตาลออน

พชือาหาร : หอม ผักตระกูลกะหลํ่า พรกิ มะเขอื
           กระเจี๊ยบเขยีว ถั่ว ฯลฯ
ลักษณะการทําลาย 

 ตัวหนอนกัดกินใบยอดออน ดอก ฝกและผล 
สําหรับการทําลายตนหอม หนอนเจาะเขาไปกัดกนิ
ภายในหลอดหอม จนเหลอืแตผวิใบบางๆ สขีาว ทาํให

ยอดเหี่ยวแหง
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การปองกันและกําจัด

 1. เก็บกลุมไขและตัวหนอนทําลาย

 2. พนเชื้อบที ีอัตราตามคําแนะนําในฉลาก

 3. พนสารสะเดา อตัราเมลด็สะเดาบด 1 กโิลกรมั  

  ตอนํา้ 20 ลติร  หมักทิ้งไว 24 ชั่วโมง กรอง

  เอากากออก นํานํา้สะเดาพนแมลง  หรอืใช

  สารสกดัสะเดานํา้ อตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก

 4. พนสารกําจัดแมลง เชน ไดฟลูเบนซูรอน 

  ไตรฟลมูรูอน คลอรฟลอูาซรูอน เทบฟูโนไซด 

  คลอรฟนาเพอร อตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก

กัดกินใบผัก

ทําลายในหอม
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หนอนเจาะสมอฝาย

ทําลายใบ

รูปรางลักษณะ

 ตวัเตม็วยัเพศเมยีวางไขเปนฟองเดีย่ว ๆ  ไขสขีาว

นวล หนอนมหีลายส ีเชน สนีํา้ตาล และสเีขยีว คลาย

หนอนกระทูหอม แตมขีนขางลาํตวั ดกัแดมสีนีํา้ตาลไหม  

ตวัเตม็วยัเปนผเีสื้อกลางคนื ปกคูหนาสนีํา้ตาลปนเขยีว 

หรอืแดง ปกคูหลงัมแีถบสนีํา้ตาลทีป่ลายปกพาดตอ

กับปกคูหนา สขีองปกคูหนาเขมกวาปกคูหลัง

พชือาหาร : พรกิ มะเขอื มะเขอืเทศ ถัว่ฝกยาว แตง 

          กระเจี๊ยบเขยีว หนอไมฝรั่ง ฯลฯ

ทําลายผลพริก
ภาพ : กรมวชิาการเกษตร
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ลักษณะการทําลาย 

 หนอนทําลายดอกและผลมากกวาใบ โดยหนอนเจาะกินผลพริก มะเขือ มะเขือเทศ 

สําหรับในถั่วฝกยาวหนอนชอบกินเมล็ดออน และบางครั้งพบกินใบและดอกออน 

สําหรับในแตงชอบกินเกสรของดอกแตงมากกวาสวนอื่นๆ ทําใหดอกรวงไมติดผล

การปองกันและกําจัด

 1. พนเชื้อบีที โดยเฉพาะในระยะใกลเก็บเกี่ยว อัตราตามคําแนะนําในฉลาก

  2. พนสารกําจัดแมลง เชน แลมปดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไซฟลูทริน 

  เพอรเมทริน  ไซเพอรเมทริน  สปนโนแซด  คลอรฟลูอาซูรอน  

  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรคแอนแทรกโนส (กุงแหง)

ลักษณะอาการ

สาเหตุ 

 เชื้อรา Colletotrichum spp.

ชนดิพชืผัก :  พรกิ

ลักษณะอาการ

 เปนโรคไดทัง้ผลสเีขยีวและเริม่สกุ แตมกัพบเมือ่พรกิ

เริ่มสุก เริ่มจากจุดฉํ่านํา้เล็กๆ แผลบุมลกึลงไปเล็กนอย 

ตอมาแผลขยายขนาดออกไปในลกัษณะวงร ีหรอืวงกลม 

เกิดเปนวงซอนกันเปนชั้นๆ บางครั้งเห็นเปนเมือกเยิ้มๆ 

สสีมออนบรเิวณแผล
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การปองกันและกําจัด

 1. ไมใชเมลด็จากผลพรกิทีเ่ปนโรคทาํพนัธุ เนือ่งจากเชื้อโรคสามารถตดิไปกบัเมลด็

 2. แชเมลด็พนัธุ  ในนํา้อุนประมาณ 20 นาท ีหรอืแชดวยสารปองกนัและกาํจดัโรคพชื 

  หรอืคลุกดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา โดยใชเชื้อ 10 กรัม ตอนํา้ 10 มลิลลิติรตอ

  เมล็ด 1 กโิลกรัม

 3. ไมปลูกพรกิแนนจนเกนิไป

 4. เก็บผลพรกิที่เปนโรคออกจากแปลง

 5. พนเชื้อราไตรโคเดอรมา ใชเชื้อ 100 กรัม 

  ผสมนํา้ 20 ลติร  กรองเอาเฉพาะนํา้เชื้อ 

  นําไปฉดีพนในระยะที่เพิ่งเริ่มเปนโรคทุกสัปดาห 

 6. พนสารปองกันและกําจัดโรคพชื เชน แมนโคเซบ 

  คารเบนดาซมิ เบนเลท  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรคลําตนไหม

สาเหตุ 
 เกดิจากเชื้อรา Phomopsis asparagi 
ชนดิพชืผัก :  หนอไมฝรั่ง

ลักษณะอาการ
  พบที่สวนของลําตน เริ่มแรกจะเปนจุดฉํ่านํ้า
เลก็ๆ สเีขยีว รปูกระสวย จากนัน้แผลจะขยายใหญขึ้น 
เปนสีมวง หรือสีนํ้าตาลเขม ตรงกลางแผลเปน
สีนํ้าตาลออนยาวตามแนวของลําตน เมื่อแผล
กระจายกวาง ทีบ่รเิวณแผลจะมจีดุสดีาํเลก็ๆ กระจาย
ทัว่แผล ลาํตนไหมแหงเปนทางยาว ขนานไปกบัลาํตน 
หากการระบาดรุนแรงตนจะหักตรงรอยแผล 
ตนทรุดโทรม ทําใหใบรวง และแหงตายในที่สุด 

ลักษณะแผล

โรคลําตนไหม
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โรคลําตนไหมระบาดตลอดทั้งป และจะระบาดรุนแรงในชวงฤดูฝนที่อากาศ
มคีวามชื้นสงู สปอรของเชื้อราจะปลวิไปกบันํา้ฝน หรอืระบบการใหนํา้แบบสปรงิเกอร  

เชื้อสามารถอาศัยขามฤดูอยูในดนิ และเศษซากพชืไดเปนเวลานาน

การปองกันและกําจัด

 1.  รกัษาความสะอาดในแปลงปลกู ถาพบตนทีเ่ปนโรคใหถอนทิ้ง หลงัการพกัตน
  ควรเผาทําลายเศษซากตนที่ถอนทิ้ง
 2. ไมควรปลูกซํา้ในพื้นที่เดมิตดิตอกันเปนเวลานาน
 3. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ในรปูเชื้อสดละลายนํา้รดดนิรอบกอหนอไมฝรัง่ อตัรา
  เชื้อสด ½ กรัม ตอนํ้า 100 ลิตร หรือผสมเชื้อสดกับปุยหมักหรือปุยคอก 
  อตัราสวน เชื้อสด 1 กโิลกรมั ตอราํขาว 4 กโิลกรมั ตอปุยอนิทรยี 100 กโิลกรมั 
  หวานรอบกอหนอไมฝรั่ง
 4.  พนสารปองกนัและกาํจดัโรคพชื เชน คารเบนดาซมิ สลบักบัคอปเปอรออกซีค่ลอไรด 
  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรครากเนาโคนเนา

สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii  ; Fusarium sp.

ชนดิพชืผัก :  ตระกูลกะหลํ่า พรกิ มะเขอื ฯลฯ

ลักษณะอาการ

 ตนพืชแสดงอาการเหี่ยวเฉาเหมือนรากขาดนํ้า 

บริเวณโคนเนาเปอยเปนสีนํ้าตาลดํา และมีเสนใย

เชื้อราสขีาวปกคลมุ บางครัง้อาจพบสวนของเชื้อรา 

(sclerotium) ลักษณะคลายเมล็ดผักกาดเกาะตดิอยู

ทีบ่รเิวณโคนตนและราก พชืแสดงอาการใบเหลอืงรวง 

ตนเหี่ยว ยนืตนตาย
เมด็สเคลอโรเทยีม (Sclerotium)

เสนใยเชื้อราสีขาว
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การปองกันและกําจัด

 1. แชเมลด็พนัธุในนํา้อุนประมาณ  20  นาท ี หรอืแชดวยสารปองกนัและกาํจดัโรคพชื 

  หรอืใชเชื้อราไตรโคเดอรมาคลุกเมล็ด โดยใชเชื้อ 10 กรัม ตอนํา้ 10 มลิลลิติร

  ตอเมล็ด 1 กโิลกรัม

 2. ปรับปรุงดนิ  ดนิที่สภาพเปนกรดปรับปรุงดนิโดยใชปูนขาว  หรอืโดโลไมท 

 3. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อ 1 กิโลกรัม รํา 4 กิโลกรัม ปุยอินทรีย 100 

  กโิลกรมั ใชสวนผสมเชื้อรองกนหลุม หรอื หวานในแปลงปลกู หรอืหวานรอบ

  โคนตน

 4. ถอนตนทีเ่ปนโรคออกจากแปลง และหลงัเกบ็เกีย่วทําลายเศษซากพชืใหหมด

  เพื่อลดการสะสมของโรคในแปลง
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โรครานํ้าคาง

เริ่มแสดงอาการ

ใบเริ่มแหง

สาเหตุ 

 เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

ชนดิพชืผัก :  ตระกูลแตง พชืตระกูลกะหลํ่า

ลักษณะอาการ

 เกิดเปนปนสีเหลืองบนใบ ดานหลังใบอาจพบ

กลุมเสนใยของเชื้อรา ปนสเีหลอืงเปลีย่นเปนสนีํา้ตาล 

ในสภาพที่มีความชื้นสูง ทําใหเชื้อเกิดการระบาด

อยางรวดเร็ว ใบจะแหง และตนตาย ผลมขีนาดเล็ก 

และคุณภาพตํ่า
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การปองกันและกําจัด

 1. แชเมล็ดพันธุ ในนํา้อุนประมาณ 20 นาท ีหรอื แชดวยสารปองกันและกําจัด

  โรคพชื หรอืใชเชื้อราไตรโคเดอรมาคลุกเมล็ด โดยใชเชื้อ 10 กรัม ตอนํา้ 10

   มลิลลิติร ตอเมล็ด 1 กโิลกรัม

 2. ปลูกพืชอยาใหแนนเกินไป

 3. พนสารปองกันและกําจัดโรคพืช เชน แมนโคเซบ เมตาแลกซิล
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โรคยอดและดอกเนา

ระยะแรกยอดเปลีย่นเปนสดีาํ

ยอดแหง และเปนสนีํ้าตาล

สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อรา Choanephora sp.

ชนดิพชืผัก :  พรกิ  ถั่วลันเตา

ลักษณะอาการ

 พบไดทุกสวนของพรกิ เชน ใบ ดอก ยอดออน

และผลพรกิ บรเิวณทีเ่ชื้อเขาทาํลายจะฉํา่นํา้ แลวเปลีย่น 

เปนสนีํา้ตาล หรอืดํา ในสภาพความชื้นสูง เสนใย

ของเชื้อราจะฟูสเีทา คลายขนแมว ปลายขนมตีุมสดีํา 

มักระบาดในสภาพความชื้นสูง โดยเฉพาะเมื่อมี

ฝนตก
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การปองกันและกําจัด

 1.  แชเมลด็พนัธุ  ในนํา้อุนประมาณ 20 นาท ีหรอื แชดวยสารปองกนัและกาํจดัโรคพชื 

  หรอืใชเชื้อราไตรโคเดอรมาคลุกเมล็ด ใชเชื้อ 10  กรัม ตอนํา้ 10 มลิลลิติร 

  ตอเมล็ด 1 กโิลกรัม

 2. ลดความชื้นในแปลงดวยการใหนํา้ทางดนิ หลกีเลี่ยงการใหนํา้แบบพน

 3. หมั่นสํารวจแปลง หากพบโรคเก็บรวบรวมสวนที่เปนโรคออก นําออกมาเผา

  หรอืฝงใหลกึ
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โรคใบดาง

อาการใบดาง

ลามทั้งใบ

สาเหตุ 

 เกิดจากเชื้อไวรัส

ชนิดพืชผัก

 แตง ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือ ฯลฯ

ลักษณะอาการ

 ใบแสดงอาการดางเขยีวเขมสลบัเขยีวออน หรอื

เขยีวสลบัเหลอืง เนื้อใบหงกิเปนคลืน่ ขอบใบมวนลง 

ยอดแคระแกร็น แพรระบาดโดยมีเพลี้ยออนเปน

แมลงพาหะ
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การปองกันและกําจัด

 1. ถอนตนที่เปนโรคออกจากแปลง เผาทําลาย

 2. ปองกันและกําจัดแมลงพาหะคือ เพลี้ยออน 

  โดยพนสารสะเดา หรือเชื้อราบิวเวอรีย หรือ

  สารกําจัดแมลง เชน ฟโปรนิล อิมิดาโคลพริด 

  คารบาริล คารโบซัลแฟน อัตราตามคําแนะนํา

  ในฉลาก

 3. ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการกระจายโรคโดยการสัมผัส
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สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อรา Ralstonia solanacearum

 ชื่อเดมิ Pseudomonas solanacearum

ชนดิพชืผัก :  พรกิ มะเขอื มะเขอืเทศ มันฝรั่ง 

             แตง ฯลฯ

ลักษณะอาการ

  ใบเหี่ยวเฉา  หอยตกลงทัง้ๆ ที่ใบเขยีว ตอมา

จะเหี่ยวและตาย อาจเกิดดานใดดานหนึ่งของตน 

หรอืทัง้ตน สําหรับพชืตระกูลแตงใบที่อยูสวนยอด

ของเถาเหี่ยวเฉา หอยตกลง และลุกลามไปยัง

โรคเหี่ยวเขียว

โรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
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ใบอื่นๆ ในที่สุดก็จะเหี่ยวฟุบทั้งเถา หรือทั้งตนอยางรวดเร็ว และตนแตงตายทันท ี

ถาเฉอืนตนตามยาว จะพบทอนํา้ทออาหารเปนสนีํา้ตาลฉํา่นํา้ เมือ่ตดัรากหรอืโคนตน 

แชนํา้จะพบกลุมแบคทเีรยี สขีาวขุนไหลออกมา

 เชื้อสามารถมชีวีติ และขยายพนัธุไดในดนิและในนํา้ การแพรกระจายของโรค

มกัแพรกระจายไปตามนํา้ พบการเกดิโรคเปนหยอมๆ และขยายออกไปเรือ่ยๆ

การปองและกันกําจัด

 1. ขุดทําลายตนที่เปนโรคเผาไฟ หามทิ้งลงนํา้

 2. ปรับสภาพดนิใหเปนดางเล็กนอย โดยใสปูนขาวและเพิ่มอนิทรยีวัตถุ

    3. ปรับวธิกีารใหนํา้ อยาใหนํา้ไหลจากบรเิวณตนที่เปนโรคไปยังตนอื่น

 4. ปลูกพชืหมุนเวยีนอยางนอย  3 ป  โดยปลูกพชืธัญพชื  หรอืพชืตระกูลกะหลํ่า
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