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โรคราน้ำค้าง  1. เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนปลูกกะหล่ำเฝ้าระวังโรคราน้ำค้าง และหนอนชอนใบ
มะเขือเทศพร้อมแนะวิธีเกษตรกรรับมือหากพบเข้าทำลาย 
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เกษตรจังหวดันครพนม เตือนปลกูกะหล ำ่เฝ้ำระวงัโรครำน ้ำค้ำง และหนอน
ชอนใบมะเขือเทศพร้อมแนะวธิีเกษตรกรรับมือหำกพบเข้ำท ำลำย 
วนัท่ี 20 ธ.ค.64 นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่า จงัหวดันครพนม ในขณะน้ีอากาศเร่ิม
เยน็ๆ มีความช้ืนสูงในตอนเชา้ ส าหรับช่วงน้ีพร้อมทั้งมีอากาศร้อนในเวลากลางวนัช่วงน้ี ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม 
จึงแนะเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัตระกูลกะหล ่าและผกักาด อาทิ กวางตุง้ กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก คะนา้ ผกักาดขาว ผกักาดหอม 
และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน ้าคา้ง ท่ีสามารถพบไดใ้นทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช จะพบ
อาการของโรคบนใบท่ีอยูบ่ริเวณดา้นล่างของตน้ก่อน จากนั้นแผลจะขยายลุกลามไปยงัใบท่ีอยูด่า้นบนของตน้พืช โดยมี
อาการเร่ิมแรกบริเวณดา้นบนใบเป็นจดุแผลสีเหลือง หรืออาจเป็นป้ืนสีเหลือง ซ่ึงเม่ือเขา้ท าลายแลว้จะท าให้ผลผลิตกะหล ่า
ลดลง และเม่ือสภาพอากาศมีความช้ืนสูงในตอนเชา้ มกัพบเส้นใยเช้ือราเป็นขยุสีขาวถึงเทาตรงแผลดา้นใตใ้บ หากพบโรค
ระบาดรุนแรง แผลจะลามขยายใหญ่ท าให้เน้ือใบเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล ต่อมาใบจะเหลืองและแห้งตาย กรณีพบโรคในระยะ
ตน้กลา้ ใบเล้ียงจะเกิดจุดแผลสีน ้าตาล ท าให้ตน้แคระแกร็นและตายในท่ีสุด ส่วนในกะหล ่าดอกและบรอกโคลี ถา้พบเช้ือรา
เขา้ท าลายรุนแรง กา้นดอกจะยืดและดอกอาจจะบิดเบ้ียวเสียรูปทรงได ้

สาเหตุของโรคน้ีเกิดจากเช้ือรา Peronospora parasitica ชนิดพืชท่ีเกิดโรคไดแ้ก่ กวางตุง้ กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี 
คะนา้ บร๊อคโคล่ี ผกักาดขาวปลี ผกักาดเขียว และผกักาดหวั เป็นตน้ ซ่ึงจะพบกลุ่มของเช้ือราเป็นผงสีขาวหรือสีเทาบนใบ 
ดา้นหลงัใบจะเกิดแผลสีเหลืองตอ่มาเป็นสีน ้าตาล แผลค่อนขา้งเป็นส่ีเหล่ียมขอบไม่แน่นอน ถา้เป็นรุนแรง แผลจะมีจ านวน
มาก ใบจะเหลืองและแห้งตาย ใบท่ีอยูต่อนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อน แลว้ลามระบาดไปยงัใบท่ีสูงกว่า ในตน้อ่อนจะเร่ิมมีแผล
สีเหลืองท่ีใบเล้ียงและจะหลุดร่วงไป อาจจะท าให้ ตน้เติบโตชา้ โทรมอ่อนแอและตายได ้ในผกัท่ีใบห่อเป็นหวั ใบท่ีห่อจะ
เกิดเป็นแผลจุดสีด าเป็นแอ่งลงไป อาจมีขนาดเลก็ถึงใหญ่ ในกะหล ่าดอกและบร๊อคโคล่ี เช้ืออาจเขา้ท าลายท่ีช่อดอก ท าให้
เกิดแผลสี น ้าตาลด าท่ีผิวนอกสุด เป็นหยอ่มๆ หรือทัว่ทั้งดอก ถา้เป็นโรครุนแรง ถา้โรคระบาดในระยะติดฝักอ่อน ก็มีแผล
เช่นเดียวกบัแผลท่ีเกิดบนใบ ฝักไม่สมบูรณ์ 

 
ส าหรับการแพร่ระบาดสปอร์ของเช้ือราจะปลิวไปตามลมหรือติดไปกบัส่ิงเคล่ือนไหวต่างๆ แลว้ตกลงบนใบพืชเขา้ท าลาย
พืชทาง ปากใบ อยูข่า้มฤดูปลูกโดยสร้างสปอร์ (ส่วนขยายพนัธ์ุ)ผนงัหนา (oospora) ซ่ึงติดอยูต่ามเศษซากพืชหรืออาศยั
กบั ตน้ท่ีงอกเองนอกฤดู และติดไปกบัเมลด็ท่ีใชท้  าพนัธ์ุสภาพท่ีเหมาะต่อการเกิดโรค ความช้ืนสูง อุณหภูมิระหว่าง 20 – 

24 องศาเซลเซียส มีหมอกหรือน ้าคา้งลงจดั 
แนวทางในการการป้องกนัและก าจดั ใชเ้มลด็พนัธ์ุปราศจากเช้ือ หรือแช่เมลด็ในน ้าร้อน 50 องศาเซลเซียส 20 – 30 

นาที ก่อนปลูก หรือคลุกเมลด็ดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืช เมตาแลกซิล หรือ เมตาแลกซิล+แมนโคเซบ ก่อนปลูก ไม่ปลูก
ผกัซ ้าท่ีเดิมเคยมีการระบาดของโรค โดยปลูกพืชหมุน เวียนอยา่งต ่า 3 – 4 ปี ควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควรอยา่ให้
แน่นเกินไป หลงัจากเก็บเก่ียวควรท าลายเศษซากพืชหรือพืชท่ีงอกเองใหห้มด เม่ือพบอาการบนใบควรพ่นดว้ยสารป้องกนั
ก าจดัโรคพืช เช่น บาซิลสั ซบัทิลิส, เมตาแลกซิล+แมนโคเซบ, ไซบอ็กซามิล+แมนโคเซบ, ออกซาไดซิล+แมนโคเซบ, 

โพรพิเนบ+ไซมอ็กซามิล เป็นตน้ โรคน้ีไม่ท าให้ตน้ตาย ผกัรับประทานใบ เช่น คะนา้ ผกักาด ฯลฯ น ้าหนกัลด เพราะตอ้ง
ตดัใบเป็นโรคออกเสีย ท าให้ผลผลิตตกต ่า กะหล ่าปลีมกัเสียหายในระยะก่อนห่อเป็นหวั เมลด็จากผกัท่ีเป็นโรคไม่ควรเก็บ



ไวท้  าพนัธ์ุ ผกัหลายชนิดในตระกูลน้ีพบเป็นโรคเดียวกนั และเพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัการเขา้ท าลายของโรครา
น ้าคา้งในพืชตระกูลกะหล ่าเขา้ท าลายในจงัหวดันครพนม เกษตรกรควรรีบแจง้ขอ้มูลการระบาดหรือหากมีขอ้สงสัย 
สามารถเขา้ไปติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 

 
และนางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงน้ีเกษตรกรท่ีปลูกมะเขอืเทศ อาจะตอ้งเฝ้าระวงั
หนอนผีเส้ือชอนใบมะเขือเทศซ่ึงเป็นศตัรูพืชท่ีมีความร้ายแรงระดบัโลก เน่ืองจากสามารถท าลายและสร้างความเสียหายต่อ
พืชเศรษฐกิจหลายชนิด หนอนผเีส้ือชอนใบมะเขือเทศ เป็นแมลงศตัรูพืชส าคญัท่ีสร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะพืชวงศม์ะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มนัฝร่ัง พริก ยาสูบ รวมทั้งวงศถ์ัว่ และกะหล ่า โดยการกดั
กินชอนไชใบ ล าตน้ และผล ท าให้ผลผลิตลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต ์จากสถานการณ์ระบาดอยา่งรวดเร็ว และสร้างความ
เสียหายอยา่งรุนแรงในแหล่งปลูกมะเขือเทศหลายประเทศในทวีปอเมริกาใตแ้ละทวีปยโุรป รวมทั้งเร่ิมพบการระบาดของ
หนอนผีเส้ือชอนใบมะเขือเทศในทวีปเอเชียแลว้ นอกจากน้ียงัเป็นแมลงท่ีตา้นทานต่อสารก าจดัศตัรูพืชท าให้การป้องกนั
ก าจดัยาก และเสียค่าใชจ้่ายในการป้องกนัก าจดัสูงตามไปดว้ย 

หนอนผีเส้ือชอนใบมะเขือเทศ มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นประเทศเปรู ต่อมาพบการระบาดและสร้างความเสียหายอยา่งมากในแหล่ง
ปลูกมะเขือเทศหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต ้รวมทั้งหลายพ้ืนท่ีของทวีปยโุรป ส าหรับในทวีปเอเชียมีรายงานพบการ
ระบาดของหนอนผเีส้ือชอนใบมะเขือเทศคร้ังแรกท่ีประเทศอนิเดีย และเนปาล ล่าสุดไดรั้บการยืนยนัจากหน่วยงาน 
World Vegetable Center และ The Center for Agriculture and Bioscience 

International (CAB) พบการระบาดของหนอนผเีส้ือชอนใบมะเขือเทศในบริเวณภาคเหนือของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาแลว้ 

การป้องกนัก าจดัผเีส้ือหนอนชอนใบมะเขือเทศ แบบผสมผสาน ในขั้นตอนของการเตรียมดิน ให้ไถพรวนและตากดิน เพ่ือ
ก าจดัระยะดกัแดท่ี้อยูใ่นดิน ท าความสะอาดโรงเรือนและวสัดุปลกู เพื่อก าจดัดกัแดท่ี้ติดอยูภ่ายในวสัดุปลูก และเม่ือมีการ



เก็บเก่ียวเสร็จแลว้ให้เผาท าลาย ฝังกลบตน้พืช เพื่อก าจดัแมลงม่ียงัตกคา้งอยูใ่นตน้พืช ในระยะก่อนปลูกให้ใชต้น้กลา้และ
วสัดุปลูกท่ีปราศจากหนอนชอนใบมะเขือเทศ และหลงัปลูกลงในแปลงไปแลว้หมัน่ส ารวจแปลงปลูกตั้งแต่เร่ิมปลูกโดย
สังเกตรอยท าลายบนตน้พืชหรือใชก้บัดกักาวเหนียวสีเหลืองหรือกบัดกัฟีโรโมน 3 – 4 กบัดกัต่อไร่ เม่ือพบตวัผีเส้ือบน
กบัดกั 3 – 4 ตวัต่อกบัดกัตอ่สัปดาห์ให้ติดตั้งกบัดกัฟีโรโมน ดกัจบัตวัเตม็วยัเพศผู ้6 – 8 กบัดกัต่อไร่ เพื่อลดประชากร
ผีเส้ือหนอนชอนใบมะเขือเทศ แนะน าใหเ้กษตรกรใชส้ารชีวภณัฑ ์โดยการพ่นดว้ยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลสั ทรูริงเยน และ
เม่ือพบการแพร่ระบาดในระยะเร่ิมตน้ควรพ่นสารชีว-ภณัฑใ์นช่วงเยน็ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และหากพบว่ามีการ
ระบาดท่ีรุนแรงให้ใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และอีกวิธี คือ การปลูกพืชหมุนเวียน
ท่ีไม่ใช่พืชอาศยัของหนอนชอนใบมะเขือเทศเพ่ือตดัวงจรการระบาดเพ่ิมขึ้น ส าหรับในพ้ืนท่ีจงัหวดันครพนมมีหลายพ้ืนท่ี
อ าเภอท่ีมีการปลูกมะเขอืเทศ เช่น อ าเภอปลาปาก อ าเภอธาตุพนม และอ าเภอบา้นแพง เป็นตน้ แมจ้ะยงัไม่มีรายการพบการ
ระบาดในพ้ืนท่ี แต่ไดมี้การเตรียมการในการสร้างการรับรู้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีและเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรอ าเภอทั้ง 
12 อ าเภอ เพ่ือด าเนินการติดตามและลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพร้อมใหค้  าแนะน ากบัเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงั
และป้องกนัการเขา้ท าลายของผีเส้ือหนอนชอนใบมะเขือเทศในจงัหวดันครพนม และหากเกษตรกรมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัผีเส้ือ
หนอนชอนใบมะเขือเทศ สามารถเขา้ไปติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น. 

 


