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ทุเรียนก าลังติดผล ระยะนี้พายุฤดูร้อนพัดพาฝนมา กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวสวนทุเรียน สภาพ
อากาศร้อนปนฝนแบบนี้เอื้อให้เกิดเชื้อราก่อโรคผลเน่าระบาด เป็นโรคที่สามารถพบได้ต้ังแต่ระยะผลอ่อนไป
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว และเก็บเกี่ยวไปแล้วระหว่างบ่มผลทุเรียนให้สุกยังจะเจอโรคผลเน่าในได้ 

โดยอาการเริ่มแรกจะพบเปลือกผลทุเรียนเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ าตาลด า ต่อมาจุดแผลจะลุกลาม
ขยายใหญ่มากขึ้น ตามการสุกของผลทุเรียน...ถ้าอากาศมีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุ
โรคบริเวณแผล สามารถพบอาการของโรคได้ตั้งแต่ผลทุเรียนที่ยังอยู่บนต้น ถ้าอาการรุนแรงมาก ผลทุเรียน
จะเน่าและร่วงหล่นก่อนก าหนด 

การป้องกันเกษตรกรควรหมั่นตรวจผลทุเรียนในแปลงปลูก ให้ตัดผลทุเรียนที่เป็นโรคและเก็บผล
ทุเรียนเน่าที่ร่วงหล่นใต้ต้นน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อราสะสมในแปลง...หลีกเลี่ยง
การน าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท าความสะอาดอุปกรณ์การเกษตร
เมื่อใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งโรคผลเน่ามีเชื้อชนิดเดียวกับโรครากเน่าและโคน
เน่า ดังนั้น ควรท าการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมกันจะช่วยให้การป้องกันก าจัดโรคได้ผลดี
ยิ่งขึ้น 

ในแปลงมีต้นที่เป็นโรครากเน่าและโคนเน่ามาก มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคผลเน่า ที่อาจส่งผลให้
เชื้อติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการของโรค...ดังนั้นการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนต้องระมัดระวังไม่ให้ผล
สัมผัสพื้นดินโดยตรง ในการเก็บเกี่ยวให้ปูพื้นดินด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาด วางรองผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยว 
จะช่วยลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับพื้นดินที่มีเชื้อก่อโรคได้ และระมัดระวังการขนย้ายไม่ให้เกิดบาดแผลขึ้นกับ
ผลทุเรียน เพราะจะท าให้เชื้อราแทรกซึมเข้าไปได้ 

หากพบการระบาดของโรค ให้เกษตรกรพ่นด้วย เมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี อัตรา 30-50 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร...พ่นให้
ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนอย่างน้อย 15 วัน 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะนี้จะเขา้สู่ช่วงต้นแตงโมออกดอก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร
ชาวสวนแตงโมเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกบางพ้ืนที่ ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคเถาเหี่ยว จะพบ
แสดงอาการเริ่มแรกใบล่างมีสีเหลือง เริ่มจากใบบริเวณโคนเถาและลุกลามเหลืองต่อเนื่องไปสู่ยอดจนเหลือง
ทั้งต้น ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งมีรอยแตกตามยาวล าต้นบริเวณโคนเถาใกล้ผิวดิน เม่ือผ่าไส้
กลางเถาดูจะเห็นภายในล าต้นเป็นสีน้ าตาล มักพบระบาดรุนแรงในพื้นที่สภาพดินเป็นกรด และในพื้นที่เดิมที่
ปลูกแตงโมซ้ าต่อเนื่องกัน 

ส าหรบัพื้นที่ที่พบอาการของโรคเถาเหี่ยว หลังเก็บเกี่ยวแตงโมเรียบรอ้ยแล้ว ให้เกษตรกรเก็บเศษ
ซากพืชส่วนทีห่ลงเหลือในแปลงปลูกน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทันที เพ่ือลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรค 
และควรปลกูพืชหมุนเวียนชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชตระกูลแตง (แตงกวา ฟักทอง มะระ แคนตาลูป) หรือพืชในกลุ่ม
พริก มะเขือเทศ และมันฝรั่ง เพราะพืชกลุ่มนี้อ่อนแอต่อโรค หลีกเลี่ยงการปลูกแตงโมซ้ าที่เดิมติดต่อกันเกิน 
3 ปี 

นอกจากนี้ กอ่นปลกูแตงโมฤดูถัดไป เกษตรกรควรไถกลบหน้าดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ 
และควรตรวจสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ถ้าดินเป็นกรดจัดให้เกษตรกรใสปู่นขาวปรับสภาพดิน อัตรา 
100-150 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มาก อีกทั้งไม่ควรปลูกแตงโมแน่นจนเกินไป เพ่ือ 
ให้ในแปลงปลูกระบายความชื้นได้ดี ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงปลูกสม่ าเสมอ หากพบการระบาด
ของโรค ให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคน าออกไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทันที จากนัน้ให้ใชส้ารปอ้งกัน
ก าจัดโรคพืชอไีตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอไีตรไดอะโซล + ควินโต
ซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลติรต่อน้ า 20 ลิตร โดยราดรดดินตรงจุดทีพ่บโรคในหลุมและ
บริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคระบาดไปยังต้นข้างเคียง 
 
 
 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีมติเห็นชอบให้จ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดย
มอบให้กรมวิชาการเกษตรจัดท าแผนปฏิบัติการจ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีมติเห็นชอบ 6 มาตรการจ ากัดการใช้ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ โดยกรมวิชาการเกษตรได้
เสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับทั้ง 6 มาตรการในการจ ากัดการใช้
สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน 

หลังประกาศฯทั้ง 5 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้วจะมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 
ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้น าเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ

เตอืนโรคเถาเหีย่วในแตงโม 

เร่งปัน้วทิยากรแจงแผนจ ากัดใช้ 3 สารเคม ีเริ่มเดนิสายอบรมเกษตรกรทัว่ปท.24เมย. 



ดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องผ่ านการอบรม และหรือทดสอบ
ความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยกรมวิชาการเกษตรจะจัดอบรมวิทยากร 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกรม 240 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 24 เมษายน ส่วนรุ่นที่ 
2 อบรมวันที่ 25 เมษายน เพื่อไปอบรมเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลแห่งประเทศไทย2,000 คน เพื่อไปอบรมเกษตรกร ก าหนดจัด
อบรมเพื่อสร้างวิทยากรดังกล่าวระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งวิทยากรที่ผ่านการอบรมทั้งหมดต้องไป
อบรมให้ความรู้เกษตรกร 1.5 ล้านคน ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา อ้อย และไม้ผล ก าหนดจัดอบรมเกษตรกรระหวา่งเดือนมิถุนายน – กันยายน 
2562 ส าหรับผู้รับจ้างพ่น 50,000 คน กรมวิชาการเกษตรจะจัดอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

นอกจากนี้ ยังอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 79,988 คน เกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และบทบาทหนา้ที่ 
ความส าคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่ แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจเข้าไปตรวจสอบการใช้ 3 สาร ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ผ่าน 
video conference เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ เดือนมิถุนายน 2562 

ส าหรับมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้ก าหนดพืชที่ให้ใช้พาราควอต และไกลโฟเซต 
เฉพาะเพื่อก าจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผลเท่านั้น ส่วน
คลอร์ไพริฟอสให้ใช้เฉพาะก าจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อก าจัดหนอนเจาะล าต้นในไม้ผล 
รวมทั้งก าหนดพื้นที่ห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ า และพื้นที่
สาธารณะ แต่มีข้อยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท ที่ใช้
สารก าจัดวัชพืช เพื่อก าจัดวัชพืชข้างทางรถไฟ และข้างถนน กรมวิชาการเกษตรเตรียมออกประกาศกระทรวง
เกษตรฯเพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย แต่ต้องมาขออนุญาตเพื่อใช้สารก าจัดวัชพืช ตาม
พื้นที่และปริมาณที่ก าหนดโดยตรงต่อกรมวิชาการเกษตร 

“มาตรการขั้นต่อไป กระทรวงเกษตรฯจะเร่งสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ ยวข้อง สร้างระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการอบรม ชนิดพืชที่ปลูก พร้อมจ านวนพื้นที่ปลูกเพื่อก าหนดปริมาณสารเคมีที่จะซื้อ
ไปให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ เพื่อน าไปแสดงเป็นหลักฐานซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ส่วนผู้รับจ้างพ่นก็ต้อง
ผ่านการอบรมเช่นเดียวกัน โดยต้องมีใบอนุญาตรับจ้างพ่น” นายอนันต์ กล่าว  


